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Memo. n" 0304/20 - CRAS Lqronjol do Jori, l9 de Novembro de 2020.

À Senhoro
MAIARA CAI.DAS CHAGA§
Secrelório de Assislênclo Sociol de toronlol do Jori.

Cordiolmente cumpÍimeniomos Vosso Senhorio com os merecidos

honros de proxe e, no oportunidode, considerondo os medidos

odolodos pelo Prefeituro Municipol de Loronjol do Jori - PMLJ, em

deconêncio o Pondemio Mundiol do COVID l9 (Novo Coronovírus), em

totol conformidode com o Lei Federol n' 13.979/2020, bem como com o

Decreto Estoduol n" 1375/2020 e o Municipol n" 09ó, de morço de 2O2O -

GAB/PMLJ. que decloro estodo de colomidode pÚblico, em rozõo do

grove crise de pondemio do Covid-I9, e suo repercussôes no§ finonços

públicos no Município de Loronjol do Jori, vimos, por meio deste

inslrumento, SOLICITAR, em coróler de urgêncio, que procedo o

oberturo de Processo Administrotivo poro "oqulslçcio de 2.370 (dois mil

lrezenlos e selenlo) Ceslos Bóslcos - conro AUxítlO ALIMENIAÇÃO".

com o finolidode de distribuiçõo, em formo de BeneÍício Evenluol, poro

otender às fqmílios em situoçôo de vulnerobilidode sociol no Zono Rurol

do MunicÍpio de Loronjol do Jori, referenciodos pelo CENTRO DE

REFERÊNCIA DE ASSISIÊNCIA SOCIAT - CRAS.

Segue o referido Termo poro vosso onólise e possível oprovoçÔo.

AÍenciosomente,

tut ANDRE PINTO TARIAS

COORDENADOR DO CRAS

PORTARIA N' OOóI /20I 9. GAB/SMAS/PMU

Senhoro Secretório.
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IERMO DE REFERÊNC| A 057 /2020

aPRovo orERMo DE REFERÊNcta
CONFORME alEGrsrÂçÃo vtGÊNTE.
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Em

cÁlDAs ct{acAs
Secretária Municipal de Assastência Social

DÉCREÍO 274|2O2O/PMU

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAT - CRAS

O CRAS é o equipomento eslotol que referencio os fomílios no

seu tenilorio de obrongêncio, constituindo-se no principol porto de

entrodo do Político de Assistêncio Sociol.

As unidodes de serviços desse nível de proteçõo locolizodos no

tenitório sôo referenciodos oo CRAS, possibilitondo o orgonizoçõo e o
hierorquizoçôo do rede socioossistenciol no tenilorio. cumprindo o
direlriz de descentrolizoçõo do político de ossislêncio sociol.

O CRAS deve orticulor os serviços socioossistenciois do ienitório,

tendo em vislo o rompimento do otendimento segmentodo e

descontextuolizodo dos siluoções de vulnerobilidode sociol vivenciodos,

otuondo de formo integrodo com o rede socioossistenciol e intersetoriol.

r - oBJEro

Aquisiçôo, de formo emergenciol, de 2.370 (dois mil trezentos e setento)

CESTAS BÁSICAS, como ouxilio olimentoçôo o serem fomecidos sob

demondo, poro otender ós fomílios em situoçôo de vulnerobilidode

sociol no Zono Rurol do Município de Loronjol do Jori, codostrodos no

Progromo CRAS - Centro de Referêncio de Assistêncio Sociol. tendo

como recurso finonciodor o emendo porlomentor progromoçôo
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n' l6ú27920200007 o ser repossodo no fundo Municipol de Assislêncio

Sociol (FMAS).

2 - JUSIIFICATIVA

2.1 Tol oquisiçôo justifico-se em decorrêncio do Pondemio do COVID

19, em totol conformidode com o Lei Federol n' 13.979 /2020. O recurso

emergenciol que emboso tol oquisiçôo esto disposto no Portorio nÔ

3ó9, de 29 de qbril de 2020, do Ministério do Cidodonio, "Dispõe

ocerco do otendimento do Codostro Único poro Progromos Sociois do

Governo Federol - Codostro Único. disposto pelo Decreto n" ó.135, de

2ó de junho de 2OO7, no Distrito Federol e nos Municípios que estejom

em estodo de colomidode público ou em situoçôo de emergêncio

reconhecidos pelos governos Estoduol, Municipol, do Distrito Federol

ou Federol, inclusive o Emergêncio de Soúde Público de lmportôncio

Internocionol declorodo pelo Orgonizoçôo Mundiol do Soúde, em 30

de joneiro de 2020, em deconêncio do lnfecçôo Humono pelo novo

Coronovírus (COVID-l 9) ".

2.2 O COVID-19 é umo pondemio de proliferoçôo rópido e que

preciso de medidos emergenciois poro evilor o contógio. e tombém

de preporo dos serviços de soúde, poro otender os grovidodes e evitor

o mortolidode nos grupos de moior risco, sobretudo os idosos e

doentes crônicos. Em nosso regiôo, hó de se ter otençõo iombém os

comunidodes mois ofostodos e com gronde dificuldode de ocesso o

serviços ossislenciois.

2.3 A presente oquisiçôo viso o enfrentomenio do situoçôo de

emergêncio em deconêncio do COVID-19 e tem por finolidode

promover opoio e proleçôo os fomílios e indivíduos em situoçôo de

vulnerobilidode e risco sociol ofetodos e permilir o esse publico

condições odequodos de provisões, de formo o mitigor os riscos

quonto o infecçôo ou disseminoçôo do vírus, de ocordo com o
Portorio n" 3ó9, de 29 de obril de 2020, do Ministério do Cidodonio.
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serõo entregues 2.370 (dois mil lrezenlos e selenlo) cestos bósicos,

conforme necessidode e numerório de fomílios em codo comunidode.

2.4 Dentro desse contexto, poro otenuor os impoctos socioeconômicos

os fomílios e indivíduos em siÍuoçôo de vulnerobilidode e risco sociol

ofetodos pelo pondemio e gorontir os ofertos dos serviços

socioossisfenciois no ômbito do sistemq Único de Assistêncio Sociol

(SUAS) no Município de loronjol do Jori, o Secretorio de Assislêncio Sociol

(SMAS), por meio dos Cenlros de Referencios de Assistêncio Sociol

(CRAS), eloborou um plono de oçôo sociossistênciol que otende o

demondo de proteçôo sociol ós fomílios e indivíduos em otendimento e

ocomponhomento, goronlindo o beneficio eventuol AUxl[1lO

AIIMENIAÇÃO, os fomílios e indivíduos em eslodo de risco e
vulnerobilidode sociol cousodos por infecçôo ou disseminoçôo do

Coronovirus, tendo como recurso finonciodor o emendo porlomentor

Progromoçôo n" 160027920200007 repossodo oo Fundo Municipol de

Assistêncio Sociol (FMAS).

. Decreto estoduol no 1.413, de 19 de morço de 2020, declorou

Eslodo de colomidode Público no estodo do omopó em rozõo do

grove crise de soúde público deconente do pondemio do COVID-.l9;

. Decreto Municipol n'09ó, de 2ó de morço de 2020 - GAB/PMLJ,

que decloro Estodo de colomidode público em rozôo do grove crise de

pondemio do COVID-I9 e suos repercussões nos finonços públicos no

Município de Loronjol do Jori.
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3- DO OBJEÍO, ESPECTHCAÇÔES e OUaHnTAilVOS.

No
DISCRIMINAÇAO/ UNIDADES DE CADA CESTA

BÁSICA
QUANI. UND.

0r

0l - CARNE BOVINA em conservo. de 3209 5 I.ATA

2 PCÍ

03 - AÇUCAR bronco cristol refinodo. de I kg 2 KG

04 - ARROZ bronco, tipo 1, longo fino, de l kg 2 KG

05 - BISCOITO DOCE SORIIDO. pocoie com proteior
inierno, de 4009

2 PCT

06 - BISCOITO SAI.GADO, tipo creom crocker,
pocote com protelor interno, de 4009

2

07 - cAFÉ EM Pó, tonodo e moído, extro forte, o
vócuo, pocote/ coixo de 2509

2 PCT

08 -CHARQUE s00g I UND

09 - CHOCOTAIE em po 2009 2 PCI

ro - coNDrMENro EM PÓ(COIORAU) - lOOg 2 PCT

r r - coNDrMENro EM Pó (COMINHO) - 1009 I PCT

12 - FARINHA DE MANDIOCA comum de 1 kg 2 KG

l3 - FARINHA DE MILHO flocodo 5009 2

14 - tElJÃo tipo l, de 1 kg 2 KG

l5 - MACARRÃO com ovos, tipo espoguete. de
5009 pocote

2 PCT

l6 - MORIANDETA 5009 2 UND

l7 - ÓtEo de sojo refinodo, de 900m1 t UND

l8-OVOScuboc/ l5ovos I CUBA

l9 - §At iododo refinodo, de 1 kg 1 KG

20 - SARDINHA oo oleo em conservo, 2009 5 TATA

2l - VINAGRE DE VINHO. de 750m1 I UND

TOTAT DE CESTAS 2.370

5
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4 - DA QUATIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONIRAIADA

A empreso deveró opresentor juntomenle com os documentos de

hobilitoçôo, composiçÕo dq otividode compoÍível poro otuoçôo no

fornecimento do o objeto licitodo.

5 - FORI A DE AOUTS]ÇÃO

5.1. As oquisiçÕes dos moteriois serôo feitos de qcordo com o

necessidode e conveniêncio do Secretorio de Assistêncio Sociol,

medionte o emissôo de notos de empenho.

5.2, A entrego de moteriois somente deveró ser efetuodo pelo licitonte

vencedor opós recebimenlo do Noto de Empenho, expedido pelo selor

de contobilidode, em conjunto com o setor de compros do Secretorio

de Assistêncio Sociol nos quontilqtivos indicodos no referido

correspondêncio oficiol.

ó - RECEBIMENIO, PRAZO E TOCAT DE ENIREGA

ô.1. Os moteriois serÕo recebidos pelo setor de compros do Secreiorio

de Assistênciq Sociol. locolizodo no Ruo liberdode, no804 - Agresle

loronjol do JorTAmopó. CEP: 68.920-000.

o) Provisoriomente, no oto do entrego, poro efeito de posterior

verificoÇõo do conformidode do produlo com os especificoções

constontes do proposÍo do empreso, morco modelo, embologem.

especificoçÕes técnicos e níveis de desempenho mínimo exigidos.

b) Definitivomente, opós o verificoçÕo do quolidode, do quonlidode

dos produlos e suo consequente oceitoÇôo, medionte o emissôo do

Termo de Recebimento Definitivo ossinodo pelos portes.

A entrego devero ser de responsobilidode do licitonte vencedoro, o

recebimenlo seró conforme descrito ocimo. No entonto, o recebimento

provisório e definitivo poderó, tombém, ser efetuodo

concomitonlemente, desde que estejo presente um representonte do

6 d



empreso fornecedoro e gue os produtos sejqm devidomente

conferidos, conforme descrito ocimo.

6.2. O prozo de entrego do objeÍo seró imedioto, o portir do

recebimento dq Noto de Empenho.

6.3. Os moteriois deverôo ser entregues devidomente protegidos e

embolodos odequodomente contro donos de tronsporte monuseio,

ocomponhodos dos respectivos notos fiscols, Setor de Compros do

Secretorio de Açõo Assistêncio Sociol, locolizodo à Ruq Eberdode, no804

-Ágresle Loronjol do Jorí/Amopó. CEP:68.920-000, de segundo o sexto-

feiro entre os B:00 e os 12:00 horos e 14:00 os 18:00.

7-GARANIIAEVATIDADE

7.1. Todos os produtos fornecidos deverÕo possuir gorontio de doto de

volidode. embologem ou ouiros, por período mínimo dentro dos

períodos estipulodos pelo Código de Defeso do Consumidor.

,-r-É t'l
CRAS
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S - OBRIGAÇÕES DA CONTRAIADA

8.1. Fornecer os itens em estrito conformidode com os especificoçôes

constontes do termo de referêncio, devendo ser de primeiro quolidode,

nunco ontes utilizodos, e conter os coroclerísticos peculiores, e, bem

ossim, quondo for o coso, possuir em suos embologens unitórios

especificoções de peso, medido, quontidode, cor, orientoçôes de

empilhomento, período de gorontio. prozo de volidode e demois

informoçôes que se fizerem necessórios poro o perfeito monuseio e

tronsporte;

8.2 Entregor os itens respeitondo o doto de volidode mínimo informodo

no editol e seus onexos;

8.3 ofertor os moteriois com o doto de volidode nÕo inferior o 24 (vinle

e quotro) meses, conforme certificodo do fobriconle.

8.4 os moleriois, objeto do certome, deverÕo estor disponíveis poro

inÍcio do fornecimento o portir do dolo de ossinqturo do conlrolo.

s
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8.5 Poro o tronsporte dos moteriois que dependem de controle especiol

de temperoluro deverôo ser seguidos às normos vigentes estobelecidos,

poro monter o conservoçôo dos produÍos entregues de formo o nõo

olteror o quolidode.

8.6. Reporor, conigir, remover, reconslruir ou substituir, o suos expensos,

no lolol ou em porte, o ilem em que se verificorem vícios, defeilos ou

inconeções;

8.7. Respeitor os nonnos e procedimenlos de controle interno referenÍes

oo ocesso, circuloçÔo e permonêncio de pessoos e bens nos

dependêncios do CONTRATANTE;

8.8. Subslituir os itens nôo oceitos imedioÍomenle, conlodos do horo do

oviso de rejeiçôo, quondo comprovodo o desconformidode com os

especificoçÕes incluídos no editol e seus onexos e no proposto.

8.9. Credencior, junto oo setor competente do CONTRATANTE, os

empregodos pertencenles oo seu quodro de pessool enconegodos de

proceder o execuçôo do conlroto, os quois deverÕo eslor devidomenle

identificodos com crochó;

8.10. Monter, duronte o período de controtoçôo, os condiÇÕes de

quolificoçõo e hobilitoçôo exigidos pelo legisloçôo. devendo

comunicor o CONTRATANTE o superveniêncio de foto impedilivo do

monutençôo de tois condiçôes;

8.1'1. Assumir o responsobilidqde pelos dqnos cousodos o bens

pertencentes à CONTRATANTE ou o terceiros deconentes de culpo ou

dolo duronte o execuçõo do objeto.

8.12 responsobilizor-se pelo tronsporie dos medicomenlos, de seu

estobelecimento oté o locol delerminodo, bem como seu

desconegomento.

,iri f'l
CRAS
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9.1. Asseguror o livre ocesso dos empregodos do CONTRATADA, quondo

devidomente identificodos e uniformizodos, oos locois em que devom

executor suos torefos;

9.2. Fornecer à CONTRATADA todos os esclorecimentos necessórios oo

fornecimento dos moteriois controtodos;

9.3. Efetuor, com pontuolidode, os pogomentos à CONTRATADA, opós o

cumprimenlo dos formolidodes legois;

9.4. Devolver à empreso o moteriol que nôo posso ser conigido, opos

suo substituiçôo por outro novo;

9.5. Emitir o oceite do objeto controtodo opós verificoçôo dos

especificoçôes, rejeiiondo o que nôo estiver de ocordo por meio de

notificoçôo à CONTRATADA;

9.ó. Receber os moleriois no formo e prozos estobelecidos neste termo e

no Editol de licitoçôo.

IO.I - FORMA DE PAGAMENTO

10.1. O pogomento pelo fornecimenlo dos moteriois seró efetuodo em

oté 30 (trinto) dios, medionte o opresentoçõo do Noto Fiscol

coÍrespondente, devendo estor devidomente oÍeslodo por servidor

designodo poro o gestôo do controto.

10.2. Poro fozer jus oo pogomento, o empreso vencedoro deverÓ

comprovor suo odimplêncio com o seguridode sociol (CND), com o

FGIS (CRF) e com o Justiço do lrobolho certidôo negolivo (CNDT).

10.3. Nenhum pogomento seró efetuodo à CONTRATADA enquonto

pendenle de liquidoçôo quolquer obrigoçõo finonceiro que lhe for

imposlo em virtude de penolidode ou inodimplêncio controtuol.

10./t. A critério do AdminisiroçÕo poderôo ser ulilizodos os pogomenlos

devidos poro cobrir possíveis despesos com mullos, indenizoçôes o

terceiros, ou ouiros de responsobilidode do conlroiodo.

10.5. O pogomenio seró otrovés de Tronsferêncio boncÓrio, medionte

crédito oberto em conto conente em nome do fuluro CONTRATADA.
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10.6. A Secretorio de Assistêncio Sociol nôo se responsobilizoró pelos
custos que o Licitonte conlrotodo reolizor poro olém do volor totol
conlrotodo.

r r - DA PREVTSÃO ORÇA6sp1a*rO

11.1. As despesos deconenles do conlrotoçôo conerõo à conto dos

Recursos do:

12-DA FTSCAUZAÇÃO

12.1. A Entrego dos moteriois serõo ocomponhodos e fiscolizodos por

um servidor designodo otrovés de portorio poro tol fim, cobendo-lhes os

olribuiçÕes e responsobilidodes do ort. ó7 do Lei no. 8.óóó193, sem

prejuízo dos sonçôes odministroiivos e penois cobíveis.

12.2. Coberó oo Fiscol do controto verificor o execuçôo do objeto

goronlindo o quolidode desejodo e olestor e encominhor os notos

fiscois oo Setor compeienle poro outorizor os pogomenios.

12.3. A fiscolizoçôo seró exercido no interesse do CONTRATANTE e nôo

exclui nem reduz o responsobilidode do CONTRATADA, inclusive peronte

terceiros, por quoisquer ineguloridodes, e, no suo oconêncio, nôo

UNIDADE ORçÂ'JIENIÁRIA: 14219
FMAS - FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL DE
LARANJAL DO JARÍ

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAÀAA DE TRABAI.HO: 00r 9 MANUTENÇÀO DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASLJ

AçÃO: n3ó MANUTENÇÁO PROGRAMA PROTEÇÁO
SOCIAL BASICA - CRAS.

NATUREZA DE DESPEZA: 339032
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.

TONTE DE RECURSO: r3rr.99r9 covrD-r9

VATOR E§TIiAADO:

R$ 499.082,50 (Quotrocentos e Novento

e Nove Mil e Oitento e Dois Reois e
Cinquento centovos)

TUNÇÃO: 08

l0 d
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implico coresponsobilidode do Poder Público ou de seus ogentes e

prepostos.

Loronjol do Jori, I9 de Novembro de 2020.

P**É
TUIZ ANDRE PINIO fARIAS

COORDENADOR DO CRAS

PORTARIA N" OOóI /20I9- GABiSMAS/PMLJ
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DÊ LARANJAL DO JARI

SEcRETARIA MUNtctpAL oe asststÊucta soctet

pLANo DE AÇÂo eARA coFTNANcTAMENTo DE AÇÕEs socroAssrsrENcrArs
EMENDA PARLAMENTAR coM PROGRAMAÇÃo DE N.,I60027920200007

slsrEMA únrco oe AsstsrÊNch soctAL - ANo 2o2o

l. Dados Cadastrais

1. Órgão proponente: Prefeitura municipal de laranjal do Jari

Nível de Gestão: Gestão Básica

Porte: Pequeno ll

CNPJ: 23.066.905/0001 -60

Cidade: Laranjal do /Jari UF: AP

Endereço: Avenida Tancredo Neves no 2605

CEP: 68.920-000

Telefone: (96) 99162 - 4060

Email: pmlj.ap@hotmail.com

Prefeito: Marcio Clay da Costa Serrão

2. Órgão Gestor da Assistência Social

Secretaria Municipal de Assistência Social

CNPJ: I 3.829.032/0001 -46

Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

Endereço: Rua Liberdade no 804

CEP: 68.920-000

Telefone: (96) 99126-0573

Email: semasjari@hotmail.com

Gestor: Maiara Caldas Chagas

3. Fundo de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 1 3.829.03210001 -46

Vínculo lnstitucional: Secretaria Municipal de Assistência Social

Telefone: (96) 99í 26-0573



Ato de Criação: Lei

Número Ato: 98

Data Assinatura: 201 1 1 I 1996

Data Publicação: 20/1 í/í996

4. Conselho de Assistência Social

Conselho Municipal de Assistência Social

Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

Endereço: Rua Emilio Médici no 2272

CEP: 68920-000

Secretário Executivo: Antônio Costa Nunes

Nome CPF Representação

Gedson Gomes Martins 567 956.962-00 Conselheiro

Presidente

Não Governamêntal-

UMANLAJA

958.769.102-44 Conselheira

Suplente

Não Governamental-

UMALAJA

Maria de Nazaré Santos

Oliveira

285.533.652-04 Conselheira Titular Não Govemamental-

APAE

Valtêr da Silva Santos 397 .771.462-72 Conselheiro

Suplente

Não Govêrnemental-

APAE

Marina dos Santos 266.086.342-U Consêlhêirâ Titular Não Govêrnâmêntal-

lnstituto BBB

Andrea Nunes Melônio 908.951.262-49 Conselheira

Suplente

Não Governamental-

lnstituto BBB

Augusto César Monteiro da

Costa

572 .856 .912-91 Conselheiro Titular Não Governamental-

DêsÍio Jovem do Vale

do Jari

Lucinaldo Leitão Moraês 971.053.502-10 Consêlhêiro

Suplente

Não Govêrnamêntal-

Desfio Jovêm do Valê

do Jari

Dlalma Pessoa de Aragão 388.359.242-OO ConselheiÍo Titular Não Governamental-

lnstituto Sacristo

Fabricio PeÍeira Costa oo2.624.262-14 Consêlhêiro

Suplente

Não Govemamêntal-

lnstituto Sacristo

Renata Monteiro Gomes 877.735.382-U Conselheira Titular Não Governamental-

Profissionais da Área
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585.361.912-87 Consêlheira

Suplente

Não Governamental-

ProÍissionais da lirea

Velquiria de Lima Pinto 305.643.952-34 Conselheira Titular Não Govêrnamental-

SMAS/PMLJ

Ducidalva dos Santos

Ribeiro

825.797 093-0/ Conselheira

Suplente

Govemamental -
SMAS/PMLJ

Gabriela Pagno Nascimento 907.940.442-04 Conselheira Titular Governamental -
SEMUSA,/PMLJ

Rêgiane Cardoso Souza 001.889.752-50 Conselheira

Suplente

Governamêntal -
SEMUSA/PMLJ

Luciêne Silva dâ Rocha

Souto

643.045 15258 Conselheira Titular Governamental -
SEMED/PMLJ

Rosilene Cardoso Rebelo

Lima

189.527 .122-U Consêlheira

Suplente

Governamental -
SEMED/PMLJ

Ronicley de Souza

Rodrigues

802.940.06249 Conselheiro Titular Governâmental -
SEMC/PMLJ

Rafael da Rocha Câmara Conselheiro

Suplente

Govêrnamental -
SEMC/PMLJ

Jucelino Rôbouças Ribeiro 387.970.462-72 Conselheiro Titular Governamental -
Gab/PMLJ

Elaine Souza do Nascimento o28.7U720-U Conselheira

Suplente

Govemamental -
Gab/PMLJ

Angela Mana Ouaresma da

Silva

305.640.502-53 Consêlheira Titular Governamental -
SIMS/GEA

Clene Pereira de Quêiros 873.501 90263 Conselheire

Suplente

Govemamental -
SIMS/GEA

5 - Justificativa:

A Organização Mundial da Saúde (OMS), no dia 3010112020, declarou

situação de emergência em saúde pública, de importância internacional, êm

decorrência da infecção humana do novo coronavírus, chamado de Sars-Cov-

2, posteriormente classiÍicada mundialmente como pandemia.

A gravidade da situação que se instalou por conta do novo coronavírus

afetou profundamente a sobrêvivência de famílias, aumentando

consideravelmente o publico atendido pela politica de assistência social, em

especial as de baixa renda, por estarem impossibilitadas de proverem seu

sustento.

Dentro desse contexto, para atenuar os impactos socioeconômicos as

famílias e indivíduos em situação de maior vulnerabilidade e risco social

Maria Zuila de Souza Brito

0o4.515.05247

,
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afetadas pela pandemia , assim como contribuir para que essas famílias

tenham melhor condi@es de prevenção e mitigação de riscos quanto a

infecçáo ou disseminação do Coronavírus , a Secretaria Municipal d

Assistência Social (SMAS), por meio dos Centros de Referências de

Assistência Social (CRAS), elaborou um plano de ação socioassistencial, o

qual atenderá a demanda de proteçâo social às famílias e indivíduos em

atendimento e acompanhamento, garantindo o beneficio eventual (auxilio

alimentação) à famílias e indivíduos em situação de risco e vulnerabilidade

social causados por infecção ou disseminação do Coronavírus, tendo como

recunso financiador a emenda parlamentaÍ programação no

160027920200007 a ser rêpassado ao Fundo Municipal de Assistência

Social (FMAS).

Na elaboração do plano de ação se considerou as diversas normativas

emitidas pelos governos federal, estadual e municipal, com destaque para:

o Portaria do MS no 188, de 4 de fevereiro de 2020, que declara

Emergência em Saúde Pública de lmportância Nacional (ESPIN), em

decorrência da lnfecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);

. Nota Técnica no 3612020 do MC, que faz recomendaçõês pâra o

funcionamento da rede socioassistencial de Proteção Social Básica - PSB e de

Proteção Social Especial - PSE de Média Complexidade do Sistema Único de

Assistência Social - SUAS, de modo a assegurar a manutençáo da oferta do

atendimento à população nos diferentes cenários epidemiológicos da pandemia

causada pelo novo Coronavírus - COVID-19.

o Decreto Estadual no 1.413, de 19 de março de 2020, declarou Estado de

Calamidade Pública no Estado do Amapá em razão da grave crise de saúde

pública deconente da pandemia da COVD-'19;

. DECRETO Municipal No 096, de 26 de maÍczu. de2020 - GAB/PMLJ, que

declara Estado de calamidade pública em razâo da grave crise de pandemia do

Covid- 19 e suas repercussões nas finanças públicas no município de Laranjal

do Jari.

Oferecer Benefício Eventual, por meio de auxilio alimentação às famílias

e indivíduos êm situaÉo de risco e vulnerabilidadê social, como forma a

16
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prevenir e mitigar os riscos socioeconômicos causados pela inÍecção e

disseminação do Coronavírus Sars-Cov2.

7 - Ârea de abrangência: Zona Urbana e Zona Rural do Município de Laranjal

do Jari.

8 - Metodologia de Ação:

Disponibilizar benefício eventual na modalidade de auxilio Alimentação da

seguiste forma:

. Coordenação

A ação será executada pelos técnicos dos serviços socioassistenciais da

Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS, sob a coordenação do

CRAS.

l- Família em situação de extrema pobreza, pobreza e baixa renda;

ll - mulheres que sejam mães e chefes de família;

lll - família contendo em sua composição crianças, adolescentes, idosos e/ou

pessoas portadoras de deficiências.

Para Íins da concessão, consideram-se situações de insegurança

alimentar e nutricionais aquelas que são advindas da indisponibilidade ou do

precário acesso, temporário, a alimentos de qualidade e em quantidade

suÍiciente para prover a subsistência da família ou pessoa, neste contexto

encontram-se famílias com trabalhadores informais, autônomos ou

desempregados.

Seleção das Famílias

t t+

As famílias serão selecionadas a partir dos seguintes bancos de dados:

l- Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal com perfis

pertencentes à família em situação de extrema pobreza, pobreza e baixa renda

ll - atendidas ou acompanhadas nos equipamentos de politica publica de

assistência social CRAS, CREAS, SCFV e SAl.

. São beneficiários da ação de distribuição de alimentos

Famílias que estão em atendimento ou acompanhamento

socioassistêncial e que apresentam insegurança alimentar, em decorrência da

pandemia do Covid-19, em especial as que estão nos seguintes perfis:



Estratégia de distribuição i

Será entregue 01 (uma) cesta de alimentos, por família, pelas equipes de:

multiprofissionais compostas pelos técnicos dos serviços

socioassistenciais dos equipamentos da SMAS, por um período de três

meses

Cronograma:

| - Quantidade de Famílias Estimadas: 1 .1 1 1

ll - Quantidade de cestas de Alimento Estimadas: 3.333

lll- Quantidade de veículos: 05 (cinco) veículos

lV - Recursos Humanos:

Assistente Social: 06 (seis); Psicólogo: 06 (seis); Pedagogo

Educador Social/lnstrutor: I 1 (onze)

03 (três);

10. Previsão de Financiamento

Cada equipe terá, no mínimo, um técnico de Nível Superior e um Técnico

de Nível Médio.

Logística:

Terça-feira QuaÉa-feira Quinta-feira Sexta-feira

Manhá/Tarde:
'Í0 equipes

222 entregas.

Manhá/Tarde:
'10 equipes

222entregas.

Manhã/Tarde:
10 equipes

222 entregas.

Manhã/Tarde:
',l0 equipes

223 entregas.
Total mês 1.1'11 cestas êstimadas

Bloco de Proteção Socia! Básica

R$ 500.000,00

Item

Valor Total Previsto em

R$

Aquisição de gêneros alimentÍcios (auxilio alimentação) 500.000,00

Somatório dos valores dos itens que serão

adquiridos 500.000,00

Segunda-feira

Manhã/Tarde:
I 0 eq uipes

222 entregas.



9. Parecer Existente do CMAS - Documentação:

Data da Reunião: 12t0812020
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&gáoi Atos do Podêr Legist tivo

LEI NO 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2O2O

Dispõe sobre as medidâs pâra enfrentamento da emeÍgência
de sâúde públ.ica de importância internacionat decorrente do
comnavirus responsável. peto surto de 2019.

OPRESIDENTEDAREPÚ BLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e êu sanciono a seguinte Lei:

Art 1" Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enftentamento da
emeÍSÉncia de saúde pública de importáncia internacionaL decorrente do coronavírus rêsponsável peto
surto dê 2019.

g l" As medidas êstabetecklas nestã Lei objetivam a proteção da cotetiüdadê.

§ 2'Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duraçáo da situaçáo de emergência de
saúde púbtica de que trata esta Lei.

§ 30 O prazo dê que trata o § 20 deste artigo náo poderá ser superior ao declarado pela
OrganizaÉo MundiaL de Saúde.

Art 20 Para fins do disposto nesta Lêi. considera-se:

| - isolâmento: separaçáo de pessoas doentês ou contaminadas, ou de bagagens meios de
transpoÍte. melcadorias ou encomendas postals afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminaÉo
ou a propagaÉo do coronavirus: e

ll - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminaÉo das
pessoas que não estejam doentes. or.r de bagagens. contêineres, animais. meios de transporte ou
rnercadoÍias suspeitos de contaminaÇáo. de maneira a evitar a possível. contaminação ou a propagação do
coronaúrus-

PaÉgrâfo único. As delinições estabetecidas peto Artigo 1 do Regulamento Sanitário
lntemacional constante do Anexo ao Decreto n"lÇ-212, de 30 de janeiío de 2O2O, apticam-se ao disposto
nesta Lei. no que couber.

ArL 3o Para ênfrentamento da emergàrcia de saúde púbtica de importância intemacional
decoÍrente do coronaúrus, poderão set adotadas, entre outras, as seguintes medidas:

| - isotamento:

ll - quarentenai

lll - determinaÉo de reatizaÉo compuLsória de:

d exames médicos:

b) testes láboratoriaisi

c) coteta de amostÍas ctinicas:

d) \ràcinaÉo e outràs medidas profiláticas: ou

e) tratamentos málicos êspêcificos:

lV - estudo ou investigâção epidemiol.ógica:

V - exumaçáo, necropsia, cÍêmação e manejo de cadá\rêr:
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Vl - restrição excepcional e temporária de entrada e saída do País, conforme recomendação' 91
técnica e tundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por rodovias, portos ou
aeropoítos:

Vll - requiskÉo de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que
garantido o pagamento posterior de indenizaçãojuía: e

Vlll - autorizaÉo ocepcionat e temporária para e importâção dê pÍodutos sujeitos à villitância
sanitária sem registro na Anvisa, desde que:

d Íegistàdos por autoridade sanitária estrangeira; e

b) previstos em ato do Ministério da Saúde.

5 1" As medidas previstas neste artlgo somênte poderão ser determinadas com base em
*idârcias científcas e em anátises sobre as informações estratégicas em saúde e deveráo sêÍ ümitadas
no teínpo e no êspaço ao mínimo indispensável à promoçáo e à pÍeseÍvaçáo da saúde púbtica.

§ 20 Ficam assegurados às pessoas afetadas pelâs medidas previstas neste artigo:

I - o dirêito de serem informadas permanenteínente sobre o seu estado de saúde e a assistência
à família conforme regulamento:

ll - o direito de receberêm tratemento grâtuito:

lll - o pteno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das
pessoas. conforme preconiza o Artigo 3 do Reguüamênto Sanitário lnternacionaL constante do {ncxo no
Decreto no 10.212. cle 30 dejêneiro de 2O2O.

5 3o Será considerado falta justilicada ao serviço púbtico ou à atividade Láboral. privada o
período dê ausência decorÍênte das mêdidas previstas neste attiqo.

§ 40 As pessoas deveÍáo sujeitar-se ao cumprimento das medidas preüstâs neste artigo, e o
descumpdmento dêlas acaretará responsatÍlização, nos termos previstos em lei.

§ 50 Ato do Minisuo de Estado da saúde:

| - disponi sobre as condições e os pEzos apticáveis às medidas previstas nos incisos I e ll do
caFrt dêste ârtigo; e

ll - concedeÍá a autorização a que se refere o inciso Vlll do caput dêste artigo.

§ 60 Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde e da Justiça e Segurança Púbtica disporá

sobÍe a mêdida prevlsta no inciso Vl do caput destê artigo.

§ 7o As medidâs preüstas neste aítigo poderáo sêr âdotadas:

| - pel.o Ministério dâ Saúde:

ll - petos gestores [ocais de saúde. dede que autorizados peto Ministáio da Saúde. nas

hiÉtêses dos incisos I, ll, V Vl e Vlll do câput deste artigo: ou

lll - pêLos gestores tocals de saúde. nas hipóteses dos incisos lll, lV e Vll do câput deste artigo.

ArL 40 Fica dispensada a ücitaÉo para aquisiçáo de bens serviços e insumos de saúde
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde públ.ica de importância intemacional decorrente do
coronâvíms de que trata esta Lei.

§ 1o A dispensa de ticitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e apüca-se

apenas enquanto perdurar a emergàrcia de saúde púbtica de impoÍtância internacional deconente do
coronavírus.

§ 20 Todas as corúratações ou aquisições realizadas com futcro nesta Lei s€rão imediataÍnente
disponibilizadas em sítio oficial específco na rede mundial de computadores (interne0. contendo, no que

coubei alán das infoÍmaÇões prêvistas no_S 3" do art. 8' da Lei n" 12.527, de 18 de novembro de 2011, o
nome do contratado, o número de sua inscriÉo na Receita Federal. do BrasiL o prazo contratual o valor e o
Íespectivo processo de contratâção ou aquisiçáo.

Art 50 Toda pessoa colâborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de:

| - possiveis contatos com agentes infecciosos do coronavÍrus:

l-r
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ll - circutaçáo em áreas consideíadas como regiões de contaminação peLo coronavírus.

AÊ 60 É obrigatôrio o compartithamento entre órgãos e entidades da administraçáo
federaL estadual distritat e municipal de dados essenciais à identificaçáo de pessoas infectadas ou
suspeita de infecção peto coronavírus, com a finatidade exclusiva de evitar a sua propagação.

S 10 A obrigaÇáo a que se refere o caput deste artigo estende-se às pessoasjurídicas de direito
privado quando os dados forem soúcitados por autoridade sanitária.

§ 2o O Ministério da Saúde manterá dados púbLicos e atuaüzados sobre os casos confrmados
suspeitos e em investigaçáo, retativos à situação de emergência púbtica sanitária, resguardando o direito
ao §gito das informações pessoais.

Art 70 O Ministério da Saúde editará os atos necessários à regulâmentâção e operacionatizaÇão
do disposto nesta Lei.

ArL 8" Esta Lei vlgorará enquanto perdurar o estado de emergàrcia internacional peto
coronâvírus respoÍtsávêt peLo surto de 2019.

ArL 90 Esta Lei entra em vigor na data de sua publ.icação.

Brasítia. 6 de fevereiro dê 2O2O: 1990 da lndependência e 132" da Rêpúbtica.

JAIR MES§ÂS BOLSONARO
Sergio Moto

Luiz Henrique Mqndettq

Estê coitêliLdo não substtuio trÉLicâdo nà versáo c€nficàdâ

fl
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Diário Oficial Seção 01

o

No 7.í25

Gabinete do Govemador

DECRETO N. Í375 DE í7 DE MARÇO DE 2020

Decretaçáo da situaÉo anoímal caraclerizada como
Situação de Emergência em todo tenitóÍio do Estado
do Amapá, visando à prevenção, mitigaçáo, preparaÉo
e resposta ao risco de Desastre Natural - Biológico -
Epidemia - Doença infecciosa viral causada pelo novo
CoronavÍrus - COVID-19, com CodiÍicação COBRADE n.
1.5.1.í.0 e dá outras proüdências.

O GOVERNADOR DO ESTAOO DO AMAPÁ, usando
das atribuições que lhe sáo conferidas pelo artigo 119,
inciso XXl, da Constituição do Estado do Amapá, c/c com
o lnciso lV Vll e Vlll do Art. 70 da Lei Federal no 12.608 de
1010/.12012 que institui a Política Nacional de Proteçâo e
Defesa Civil- PNPDC e dispóe sobre o Sistema Nacional
de Proteçáo e Defesa Civil-SINPDEC e ãinda o constante
na Lei 8.080 de í9 de setembro de 1990 que dispõe sobre
as condiçóês para a promoçáo, proteçáo e recuperaÉo
da saúde, a organizâ€o e o funcionamento dos serviços
conespondentes e dá outras providencias, e

Considerando a identificaÉo, em dezembro de 2019,
de um novo agente Etiológim denominado Coronavírus
(Covid-19) que encontra-se causando suÉos de doença
respiratória em diversos países,já sendo considerado pela
Organização Mundial de Saúde - OMS uma pandemia;

Considerando que o novo Coronavírus (Covid-1g) é
altamente pâtogênico e responsável por causar sÍndrome
respiratória em humanos, eventualmente leva a infecções
graves em grupos de risco, em pacientes imunodeprimidos
e imunossupÍimidos bem como aÍetar especialmente
idosos, pacientes com comoóidades;

Considerando que o €spectro dÍnico da infecção humâna
pelo novo coronavírus (Covid-íg) não está descíito
completamente, bem como não se sabe o padráo de
letalidade, moftalidade, inÍectividade e lransmissibilidade,

Terça-feira, 17 de Margo

inclusive seu comportamenlo na região de dima da
amazônicai

Considerando que por ser um vírus novo a suscetibilidade
é geral e na população a disseminação geÍalmente
ocorê após contatos próximos, sendo particulamente
vulneráveis os proÍissionais de sâúde que prestam
âssistência a esses pacientes;

ConsideÍândo que até o momento ainda não há vacina
ou medicamento especílico para o tratamenlo da lnfecção
Humana pelo novo Coronavírus (Coüd-19), e que medidas
de suporte devem ser implementadas, além de levar
em consideração os demâis diâgnósticos diÍorenciais
pertinentes e o adequado mansjo clínico;

Considerando que o atendimento novo Coronavírus
(Covid-19), nos casos de agravamento requer a
implementaÉo de mêdidas de supoÍte especializada e
diferenciadas e de custo elevando;

Considerando que as medidas preventivas e mitigativas
do novo Coronavírus (Covid-lg), perpassam por ações
que envolve modiÍcação na cultura do povo amazônico,
o que toma âindâ mais diÍícil implementa-las na rapidez
necessária do atual cenárioj

Considerando que as medidas de contÍole necessitam
quârentena e distânciamento sociâ|, bem como, proibição
de concentrâçáo de públicos, açóes estas que trazêm
danos e prejuízos à economia ainda fragilizada pela cÍise
econômica que af€tou todo o Brasil;

Considerando que esta ameaça à população surgiu após
o planejamênlo Ínanceiro e orÉmentário do Estado do
Amapá parâ o ano de 2020, com isso os gastos e arstos
da área da saúde, náo previram o aumento de demanda
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relacionados a uma possÍvel epidemia de um novo
patógeno;

Considerando que o quadro epidemiológico é grave, exige
o enfrentamento dos MunicÍpios nâ execução das ações
de conlrole que podem enÍrentar dificuldades,.iustificando
a necessidade urgente de apoio do Estado, diânte desse
cenário, na execução complamantar das açóes;

Considerendo o arl. 9, inciso V da Portaria no '1.378/20'13,

do Ministério da Saúde, a qual aduz sobre a execução das
açóes de Mgilância pelo Estado, de formâ complementâr
à atuâÇão dos Municípios;

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde
Pública de lmportància lnternacional peh Organização
Mundial dâ Saúde em 30 de janeiro de 2020, em
deconência da lnfecção Humana pelo novo coronavírus
(Covidí9):

Considerando a Lei n' 13.979, de 06 de fevereiro de
2020, que eslabelecê as medidas para enÍrentamento
da emergência de saúde pública de importância
inlernâcional deconente do coronavírus (Covid-íg) e a
Portaía n" 356, de 11 de março de 2020 que rêgulamenta
a operacionalizaçáo da referida lei;

Considerando a Portaria no 188/GM/MS, de 04 de
Íevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde
Pública de lmportância Nacionâl (ESPIN), em decorrência
da lnfecção Humâna pelo novo coronavírus (Covid-19);

Considerando que a atual conjuntuta impóe ao Poder
Execulivo do Estado do Amapá a adoção de medidas
sanitádas urgentes mm vista a garantiro restabelecimento
das sadias condiçóes de vida da populaçáo, bem como
assegurar o Íundamento constitucional da dignidade da
pessoa humana;

Considerando que a incidência do novo Coronavírus
(Covid-19) nos municÍpios promoverá modiÍcâÉo na
rotina da comunidade, do comórcio, dos órgáos públicos
estaduais e principalmente dos cidadáos acometidos e
dos seÍviÇos públicos essenciais ofertados pelo Estado:

Considerando que o impacto financeiro deste evento
também inliuencia na situaçáo econômica pública e
privada do Estado e, de forma imediata o poder público
tem o dever constitucional de amparuÍ os acometidos
pelo CoronavÍrus (Covid-í 9):

Terça-feira, '17 de Março

preparação e resposta em proporções náo prev S

no seu planejamento anual e plurianual, que podem
comprometêr açÕes futuras em todos os setores;

Considerando a necessidade de estabelecer uma
situação jurídica especial, que permita que os órgáos
da AdministÍação Pública Estadual realizem açóes
emerganciais de prevanção, mitigaçáo, preparação
e resposta visando o atendimento às necessidades
temporárias de excepcional interesse público, bem como
açóes para minimizar os danos e agravos à populâção e
a economia do estado;

Considerândo as atribuiçôes da vigilância epidemiológica
conforme Lei 8.080 de '1990, que se propôêm a detecção,
prevenÇão, recomendação e adoçào das medidas de
prevenÉo e controle das doenÇas e dos agravos de
saúde de interesses individuais ou coletivos:

Considerando o princípio da Legalidade, da Moralidade,
da lmpessoalidade e EÍiciência que deve nortear a
Administração Pública em sua função institucional;

Considerando que o Parecer Técnico no 00/.12020 da
Coordenadoria Estadual de Proteção e DeÍesa Civil -
CEDEC que relatou o risco da oconência de um desaslre
em virtude do novo Coronavírus - Coüd-19, sendo
favorável à DECRETAÇÃO de Situaçáo de Emergênciai

Considerando as inserções de notificâçóes
epidemiológicos no Sistema FormSUS, reÍerenles aos
casos suspeitos de inÍecção por Coronavírus - Covid-19,
no Estado do Amapá;

Considerando ã expedição do Boletim Epidemiológico
volume l, n" í Cievs-Devs-SVS, que versa sobre a
Emergência em Saúde Pública de lnteresse Nacional e
lnternacional; e

DECRETA:

Âí. 10 Fica Decretada a situaÉo anormal caracterizada
como Situação de Emerqência em todo o tenitório do
Estado do Amapá, visando à prevenção, miügaçáo,
preparação e resposta ao risco de um Desastre Natural

- Biológico - Epidemias - Ooenças inÍecciosas virais
causada pelo novo CoronavÍrus - Covid-19 - COBRADE
í .5.í .1.0.

AÍt. 2' Autoriza-se a mobilizâção de todos os órgãos
estaduais para atuarem sob a coordenação da
Superintendência em Vigilância em Saúde - SVS, nas
açóes de prevenção, mitigaçáo, preparaçáo e resposta,
a Íim de evitar o desastre ou minimizãr seus efeitos sobre
a populagáo.

4de81

Considerando que a ocorrência do novo Coronavírus
(Covid-19) impoÍta na disponibilidade dirata, dô urgência
e emergência no atendimento aos acometidos, com
medicamentos, e atendimento médico - hospitalâr,
atendimento psicológico e social;

Considerando a necessidade do poder público estadual
de tomar medidas emergenciais de prevenÉo, mitigação,

Considerando por Íim, que tal conjuntuÍa impõe ao
Govemo do Estado do Amapá a adoção de medidas
urgêntss e oxtraordinárias,
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Aí. 30 Fica autorizada a Superintendência em Vigilância
em Saúde - SVS a promover e organizaÍ ações no sentido
de facilitar a integração e envolvimento da comunidade e
os agentes públicos, visando a educação e sensibilização
da populaçáo em risco de ser aíetâda pelo desastÍe.

Art 40 Com base no artigo 40, da Lei n." 13.979,
de 06.022020 e no inciso lV do artigo 24, da Lei no
8.666, de 2'í.06.1993, sem prejuízo das restriçóes da
Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), Ícam
dispensados de licitação os contrâtos de aquisição de
bens necessários às atividades de prevenÉo, mitigação,
preparaÉo ê resposta a propagação do Coronavírus -
Covid-í9, deprestaçãode servigose de obras relacionadas
com a reabilitaçáo dos cenários dos desastres, desde
que possam ser concluídas no prazo máximo de cento e
oitenta dias consecutivos e inintenuptos, contados a partir
da caracterização do desastre, vedada a pronogaÉo dos
contratos.

Art.5'Este Decreto entra em vigor na dala de sua
publicaçáo.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2020{31 7-0002-9847

lnstitui no âmbito do Estado do Amapá o Centro
de OperaÇóes de Emergôncias êm Saúdê Públicâ
(COESP) em virtude do risco dê epidemia causado pelo
CoronavÍrus (Covid-1g), para o Íim que especÍÍca e dá
outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO OO AMAPÁ, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 'lí9, incisos
Vlll e XXV, da Constituição Estadual,

DECRETA:

AÉ ío Ficâ instituído o Centro de Opereções de
Emergências em Saúde Pública (COESP) no âmbito
do Estado do Amapá, que funcionará no Prédio da
Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), com a
Íinalidade (objetivo) de coordenar, gerenciar e controlar
as ações emergenciais de mobilização, prevênção,
mitigação, preparação e combate ao risco de epidemia
por coronavírus (covid-19), exercendo as seguintes
atribuições:

Terça-Íeira, 17 de Maço d

It - Apoiar e acompanhar os municípios nas a
emergências de prevenção, mitigaçáo, preparação e
resposta áo coronavÍrus;

lll - Monitorar os procedimentos e açóes adotados poÍ
órgãos públims, privados e sociedade, visando promover
a melhoria das sadias condições de vida da populaÉo;

lV - Executar o plano de contingência e implemenlar
o conjunto de ações estratégicâs, programáticas e
píagmáticas, articuladas e localizadas, elaboradas com a
participaÉo da Uniáo, Estado, MunicÍpio e da Sociedade
Ciül organizada, para prevenção, mitigação, preparaÉo
e recupeÍação das áreas afetadas pelo evento;

V - lmplantar Programa de Monitoramento, com vistas
a controlar, íscalizar e acompanhar os resultados das
ações pÍopostas para a gestão dos diversos setores que
participam das açôes;

Vl - Mabilizâr e coordenar o desenvolvimento de
estudos, com fundamentação cientiÍica, para a correta
compreensão do reÍerido íenômeno, incluindo as causas
da propagação, consequências e outros desdobramentos
específicos da nossa rêgiáo;

Vll - Fomentar o uso adequado dos recursos, garantindo

os princÍpios da administraçâo pública da eÍicácia e da
eficiência;

Vlll- Delimitaras áreas mais suscetÍveis e de prioridade de
atuaÉo, para fomentar a segurança global da população
em risco;

lX - lntegrar a comunidâde locel nas delimitaÉes das
ações implementadas;

X - Convocar seus membros e os demais órgáos e
entidades da administraçáo para reunióes;

Aí. 20 O Centro de OperaÇões de Emergências em
Saúdê Pública será composto por representante titular e

suplente dos seguintes óÍgáos:

| - Gabinete do Govemador;

ll - Procuradoria Geral do Estado (PGE);

lll - Secretaria de Estado da Saúde (SESA),

lV - Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS);

V - Secretaria de Justiça e Segurançâ Pública (SEJUSP);

Vl - Corpo de Bombeiros Militar (CBMAP);

Vll - Secretária de Estado da lnclusão e MobilizaÉo
Social (SIMS);
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DECRETO N. 1376 DE 17 DE ÍrtARÇO DE 2020

| - DeÍinir diÍetrizes para implementaÉo, intensific€Éo
e mobilização para colocar em pratica o Plano de
contingência para o Novo Coronavírus em todo o tenitório
estadual, além de consolidar e diwlgar inÍormações sobre
a medidas preventivas para evitaÍ notícias falsas, bem
como das açóes e resultados para a populâção;
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Gabinete do Govemador

DECRETO N. 14í3 DE í9 DE mARçO DE 2020

Declara estado de calamidade pública, para os íins do
art.65 da Lei Complemsntar no 101, de 4 de maio de
2000,em razáo da grave crise de saúde pública dêconente
da pandemiâ da COVIO-19 (novo Comnavírus), e suas
repercussões nas finanças públicas do Estado do Amapá,
e dá outras proúdências.

O GOVERNADOR OO ESTADO DO A APÁ, usando
das âtribuições gue lhe sáo previstas no inciso ll, do art.
11 e inciso Vlll, do art. í19, da consütuiÉo do Estado do
Amapá, dc, inciso ll, do ârt. 23 e inciso Vll, do art. 24, da
ConstituiÉo do Estado do Amâpá,

Considêrando a grave crise de saúde pública em
deconência da pandemia da Covid-19 dedaradâ pela
Organização Mundial da Saúde - OMS - que afêta todo
o sistema interfederativo de promoção e deÍesa da saúde
pública estruturado nacionalmenle por meio do Sistema
Único de Saúde - SUS;

Considerando a sua repercussáo nas linanças públicas
em âmbito nacional, conforme reconhecido pelo Govemo
Federal ao enviâr a Mensagem no 93/2020 ao Congresso
Nacional para os Ílns do art.65, da Lei Complementar
no Í0'1, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal);

Conslderando que a refeÍidâ crise impõe o aumenlo
de gastos públicos e o estabelecimento das medidas
d6 enfrêntamento da emargência de saúde pública
de impoÍtáncia internacional de@nente da aludida
pandemia; e

Considerando, ainda, todos os esforços de
reprogramaçáo financeiros já empreendidos parâ ajustar
as contas eíaduais, em üÍtude de se manter a pÍestaçáo
dos serviços públicos e de adotar medidas no âmbito
estadual para o enfrentamento da gÍavê situação de
sâúde pública,

DECRETA:

Aí. í'Ficâ decretado estado de calamidade públie,parc
os Íins exclusivos do art. 65, da Lei ComplementaÍ n' 101,
de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde
pública decorÍente da pandemia da COVID-lg (novo
Coronavírus), e suas repercussôes nas Íinanças públicas
do Estado do AmaÉ-

AÍt. 20 Ficam as autoridades competentes aulorizâdas a
adotar medidas excepcionais necessárias para coínbater
à disseminaÉo da Covid-19 (novo Coíonavírus) em todo
o terÍitório do Estado do Amapá.

tut. 3" Às autoÍidedes compotêntes êditaráo os atGs
normativos necessários à ÍegulamentaÉo e execução dos
atos administraüvos em razáo do estado de calâmidade
pública decretado.

AÉ. /Í' O Poder Executivo solicitará, por meio de
mensagem govemamental enviada à Assembleia
Legislativa do Estado do Amapá, o reconhecimento do
estado de calamidade pública, para os Íins do aí. 65, da
Lei de Responsabilidade Fiscal, nos termos do inciso V
do ârtigo 102, de constituição do Estado do Amapá.

AÍt. 50 Este Decreto êntrará em vigor na data de sua
publicação.

ANTÔNIO WALDEZ GÔES DA SILVA
Govemador

HASH: 2020-0320-0003-01 21

DECRETO t{o í414 DE '19 DE MARÇO DE 2020

Dispóe sobre medidas de restrição de eglomeraÉo
de pessoas com a fnalidade de reduzir os riscos de
transmissáo do novo Coronavírus (COV|D19) e adota
outras providências.

O GOVERT{ADOR DO ESTAOO DO AMAPÁ, usando
das atribuições que lhe são previstas no inc. ll do art. 1'1,

inc. Vlll do art. í19 da constituição do Estado do Amapá,
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ESTADO DO AMAPÁ

PRFEÍTURA DE LARANJAL DO JARI
CNPJ (MF) 23.m6.90í0mí €o

GABII{EÍE DO PRFETTO

DECRETO Nn 0962020 - GAB/PmLJ, de 26 de tarço de 2020'

DECLARA ESTADO DE

CALATf,'ADE PÚBLICA EÍÚ RAZÃO

DA GRAVE CRI{iE DE PANDEMN
DO covD-íg (NOVO

coRor{AvlRus), E suAs
REPERCURCUSSÔES NAS

FNAilçAS PÚBLEAS NO

TTUNrcIPlo DE LARANJAL DO JARI

hICLUSIVE PARAOS FINS DO ART.

65 DA LEI COilPLEMENTAR NO1Ol'

DE 4 DE XIAP DE 2OOO' E DAS

OUTRAS PROVDÊNCIAS.

o E)aelêntbsimo sentror MARCIO CLAY DA COSTÂ SERRÁO, Prefsito do

Mr.micirio de Laranjal do Jari, sando das afibÚçóes qr.re he são confuddas por lei e;

cot{sIDERANDO que compete privaüvamente ao Preíeito decretar Estado de

CahmidadePtô[ca,coífoÍÍnêdeterminaoart'48,irrcisoXXX'DaLeiGgânicado
MurúcPio de Lararüal do Jari:

co{slDERAt{DO gr.re a Portaria do Miristério da satrde rf 't88, de 3 de Íevereim

de 2o2O, declarou Emergêrrcia em saude Pública de lnportârria Nacional (ESPN) em

deconêrrcia da hlecção Hrmana pelo No\o Coronavfus;

GoNSIDERAI{Do que a Lei Federal no 13.979, de Íerrereiro de 2020, dispôs sobre

asmedidasparaoonfr,etamentodoemergêrrciadesaudeptblicadeimportârria

intêrnacional;

coilslDERANDoqrreoPresiderrtedaReprb$caerrcaminhouamersagemno

93,de18demarçode2}20,aocorErêssoNacional,reconhecendoaemergêrrciado

suÍto da COVD-í9 (NOVO COROT{AVhUS) câbmidade púbfica nacional;

COIISIDERANDO qr.e a Câmara dos Depr-*ados, em 18 de maço de 2020' e o

senado Federal, em 20 de março de 2020, recor*receram a existêrrcia de calamidade

priôlica para osfins do aÍt 65 da lei Complemenüar no 101' de 4 de maio de 2000;

+
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COI{SIDERA;IDO que o Decreio Estad,al no. 1.413, de 19 de março de 2020'

dedarou Estado de Calamidade Ptrblica rp Estrado do Amapá em raáo da graw crise

de satíe prblica deconeÍ*e da pardemia da COVD-19 (NOVO COROIIAVftUS):

CONS|DERANDOqleoDecretoEstadtnlrf"l.4l4,del9demarçpde2020'

dispôs sobre medidas de restição de aglomeração de pessoas com a finalidade de

reduir os riscos de contágio pelo COVD-19 (Noro Coronavius);

coNslDERAilDoqtreoDecrebMtrÚcipalrf091,de18demarçode2020'

dedarou estado de emeígêrEia e de eleÍte epidemiológico ro Muicpio de Lararial do

Jari;

colilslDERANDO qrr o Decreto Muicipal no 092, de '18 de maço de 2020,

dispôs sobre medidas de resti@es de aglomeração de possoas com a finaldade de

reduir os ricos de contágio pelo COVD'tg (Norc CoronavÍus);

CoNSIDERAI{DO a sua Íepercussão nas finarças públicas em âmbito nacional,

estiadual e mrrúcipal notadamente para os fins do art. 65 da Lei complementar no. 101'

de 4 de maio de 2000;

GOllsloERAt{DO ainda todos os esÍorços de reprogramaçáo finarrceiros já

empreendidos parâ aiustar as contas muicipais, em úrtude da manúenção dâ

pÍestação dos seMços priblcos e da adoçáo de medidas do âmbito muicipal para o

enftetamerÍo da grare sitrçáo de sar.lde plblca.

c$lstDERÂNDoqr.eaCâmaradosDepr.üados,emíSdemarçode2020'eo

senado Federal, em 20 de maço de 2020, reconheceram a existência de cahmidade

prblica para os fins do art. 65 da lei conpbmenlar no 10í, de 4 de rnaio de 2000:

A,t.ío.FicâdedaradoEstadodeCahmidadePrblca,paraosfirsdosart65da

Lei complemertar no. 10'1, de 4 de maio de 2000 (LRF), com efeitos até dia 31 de

derembro de 2o2O, €m razão da grare cÍi§e de saude públca decorente da pandemia

da COVD-19 (Noro Coronavhrs), e sms repercussões nas finanças ptblicas do

MuiciÍo cle Lararial do Jad.

DECRETA:

,l

rcY
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AÉ. 3o - As autoridades competeriles editarão os atos noímaü\,Ds rrccessáÍios à

eguhmentação e e:<eorção dos atos admirisfaü\Ds em raáo do Estado de

Calamidade Prblica decretada.

AÍt. 40 - O Poder Executiro solicitrará, por meio de meÍlsagem a ser enüada a

Assembleia legislativa do Estado do Amapá e a Câmara Municipal de Larar{aldo Jari, o

reconhecimento do Estiado de Calamidade Ptblica, paÍa os fins dos disposto m art. 65,

da Lei de Responsabilidade Fiscal.

REGISTRE§E, PUBLICIUE§E E CUTPRASE.
GABINETE OO PR O DE LARANJAL DO JARI.

LARANJAL DO JAR ,26D ço DE 2020.

P MuniGI de Laranjal dd

I

I
!
l

M. ? - Ficam as autoridades competentes auloÍizadas a adotar medidas

excepcionais necessárias para combater à disseminação da COVD-19 (Noto

Coronaúus), em todo Murúcpio de Laranjal do Jad.

AÍt. 50 - Este Decreto enFa em ügor na data da sua pub[caÉo.
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Ata da Reunião Ordinária de no I l/ 2020.

Ata da Reuniâo Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Socral de

Laranjal do JarilCMAS, foi agendada para o dia doze de agosto de dois mil e vinte

com inicio às nove horas nâ atusl Sede dos Conselhos Municipais silrrerlq n6 Rua Emího

Médici, no 2824. Teve lem como peutr: l) lnformc; 2) l-citurr e sprovrçio de ATA

n' l(Mlfil0 dr Reuniâo Ordinárie do dir 15 de julho de 2020; 3) Apreretrtrçio do

recurso dr Emendr Perlamentrr n" 20il2919{X[? do Senedor Rendolfe Rodrigues

refercote !o neprrse emcrgeociel ertre COVÍIll9 no vrlor de RJ í[.0ü),ü)
(quinhentos mil rcair) conforme Portrrie n" t69Í2020 do Ministério dr Cidedrnir

(rquiriçto de beneÍIcio êventuri!, ne modrlidrde eurílio rlimentr§o); 4)

Apr€.entrÉo do Pleno de .{Éo prrr coíinancirmetrto de rções rocio$sirtenciais

c-om o necurro do Pleito n' 55901160027202ü)l no valor de R§ !.2ffi.0fi),ffi (um

milhão e duz.ntoú mil reair) do Scnedor Davi Aholumbre; 5) lncorponçio nr

Gerêncir Admiristrrtivr da Estruturr orgrnizrcionel da Socreterie Municipel dc 7'

Assiltência Sociel refereote às Coordcnedorias Municipris: da Mulher, dri
Igueldede Rrcirl, dr Juventude e de LGBT; ó) Informrçõer do Cedtstremento de

eDtidrdca oo PAA (Programe de Aquisiçlo de Alimentor); 7) O Que Houver. Nesta

sessâo Ordinária estavarn presentes os seguintes Conselheiros com s€us respeclivos órgão

e entidadcs: o senhor Gedson Gomes Martins e a seúora Marilia da Silva Moura

( Segrnento UMANLAJ), a seúora Ducidalva dos Santos Ribeiro ( Representante da

Secretaria da Assistência Social), a senhora Angela Maria Quaresma Silva ( Represenunte

da Secretaria da Inclusão e Mobilizaçito Social/SIMSILJ), a senhora Maria de Nazare

Oliveira ( Segrnento APAE), a seúora Rosilene Cardoso Lima (Representante da

Secretaria Municipal de EducaçãoSElúED ), senhora Mana Zuila de §6rrzq $ri16

( Segnrento Profissionais da Área), o senhor Jucelino Ribeiro (Representante do Cabinete

do Prefeio), a senhora Gabriela Pagno Nascimento (RepÍesentante da Secrctaria

Municipal de Saúde), e o senhor Rafael da Rocha Câmara (Representante da Secretaria

Municipal de Cultura) e como participontes: a seúora Maiara Caldas Chagas ( Secretária

Municipal de Assistência Social-SMAS)), o senhor Valnei Femandes Almeida(

Coordenador de LGBT), a seúora Maria Santos Tavares (Coordenadora do proBÍama

Criança Feliz), o senhor Jose Wagrer Souza e Silva (Cerente da Proteção Social Básica

da SMAS), a senhora t'lávia Sidélis (Coordenadora do CREAS), a senhora Joseliane da

Cruz (Coor&nadora ôo SCFV) e o SccÍetârio Execúivo do CMAS, o çnhor Antônio da 1

33

I
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

tz

l3

l4

15

16

l7

l8

19

20

2t

22

2'

21

25

26

27

1s

2g

.1 l/

'/y)
ry

,§§N

P+.í",

YI

31

32

\

\

crsa 06 colrsflHos
(o.rraho ttunrs9al dc 

^.erttio. 
S@d d. l.Ín al do ,I| - lP

tlr aÍr[b lúaó§ ír 2t2/a - trcr$ - Cft: 6À91O0
€mrí §lrdalFoaltnrl ro.Ír

,t/+ À-,

I-

+--qu-'

\

{
\v'
-n

tl

l

v



I C

Ata da Reunião Ordinária de no I ll 2020.

Costa Nunes. Com qúrum a scssão, o senhor Gedson Martins, presidente do CMAS,

ahe a reuruão com sclt:; cordiais bom dia a todos e agradecendo vossâs pÍesençí§.

Iniciando a sessâo o presidente solicita a conselheira Maria Zuila paÍa que fiz-esse a

leiturâ da convocâção de n' lll2020 da Reunião da Ordinária com serrs pontos de

dclibeÍação que serão colocados ao colegiado e aos seúores e seúoras pres€ntes.

Seguindo nos informes, a senhora Maiara Caldas enfrüzou e fez o convite a todos os

Fes€ntes nestâ reuniâo quâ o a inauguração do novo prédio do Complexo

Administrativo da Secretana Municipal de Assistência Social-SMAS, bem como as

entreens do veiculo qw seni disponibilizado para atendeÍ as atiüdades & trabalhos da

Casa dos Consclhos e tâmbém a drsponibi lização e entregê dos Instrumentoa Musicais

para alender o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, com vistas a

etender o publico da mclhor idade. Ainda em sua fala a seúora Maiara Caldas agradeceu

a grande contribuiçâo do CMAS pelo apoio recebido e pelas suas &liberaçõcs realizadas

durante todos esse prcoesso de conqüstas que e um Ínarco no fortalecimento da politica

de assis;tência social do municipio, e que ficani um legado pela gestão, finalizou. Dando

sequência, ms deliberações, deu-se inicio a leitura da Ata n" 1012020 da Reunião

Ordiruí,ria do dia l5 de julho &2020, pela conselheira Maria Zuila. E concluída a leitura"

o presidentc solicitou aos demais conselheiros presêmes qrrc fizessem suas manifestações

quanto ao conteúdo lido. E rúo havendo nenhuma manifestaçâo pelos membros do

Colegtado. o docume o foi aprovado por todos. Partindo para ouúo ponlo de

deliberaçâo, qu€stões relacionadas e encaminhadas pela Secretaria de Assistência Social

para inclusào em pauh, o prcsidente solicitou que a seúora Maiara Caldas que fizesse a

apresentaçâo do rccurso da Emenda Parlamemar do Senador Randolfe Rodrigues

referente ao rcposse emcÍgencial círa COVID-!9 no valor dc R$ 500.000,00 (quinhentos

mil reais) conforme e baseado na Portâria n" 36912020 do Ministerio da Cidadania

(aquisição de beneficio svs6rui5, na modalidade auxilio alimentaçâo). Segundo a

Secretaria a senhora Maiara C-aldas, em rel4ão a esse processo, esú no aguardo de

resposta da equipe tecnica do Ministério da Cidadania para fazcr a definição de qtnl vai

ser a forma de desembolso em rclação ao recurso o objetivo proposto pela emenda,

finalizou. Tomando a polavra o presidente do CMAS, solicitando aos conselheiros

pÍes€ntes a liwe manifesração para a aprovaçâo do ponto de pauta quanto âo conteúdo

apresentado pela senhora Maiara Caldas. E Nào havendo posicionamento ao contrário, a

matéria foi aprovada por todos. Continuando sua aprcsentação, a Secraána de
\
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Ata da Reunião Ordinaria de n" I ll 2020.

Assistência Social, a seúora Maiara Caldas, solicitou ao senhor Jose Wagrer que fizesse

a explanação da pauta: 4) Aprcrenteçto do Pleno de Açío prrr cofinanciamcnto de

rç{es socicroirteocirb com o recunn do Pleito n" §59011óÍ[27202ü)l no vrlor dc

R§ t.20(Lm,00 (uu milhlo e duzentos mil reair) do Scnedor Drvi Alcolumbre,

Segunô o senhor Jme Wagner, o Plano de Açâo de desembolso iÍá contemplar e

estruturü as unidades de serviços socioassistenciars da Secretana de Assistência Smial.

incluindo a Proteção Social Brísica (CRAS, SCFV, Programa Criança Feliz) c Especial de

Media Complexi,rr,lê (CREAS e as Medidas Socioeducativas cm Meio Aberto) e Alta

Complexidade (Serviço de Acolhimento lnstitucional). Quantos aos valores de

descmbolso conforme o Plano de Ação para cada unidadcs de serviços, estes ficarão da

seguinte forma: Para I Proteção Social Brisica o valor de desembolso será & RS

730.(m,m (setecentos e cinqrcnta mil reais), para a Protêção Social Especial de Media

Complexrdade, o valor disponibilizado scní de RiS 2ü).0fi)'ü) (duzenros mil reais) e para

aplicação no serviço de Alta Complexidâde ( Serviço de Acolhimento lnstitucronâl), o

valor será de RII 2í).000'ü) (duzentos e cinquenta mil rears). O senhor Jose Wagner'

feito todo o detalhamento do Plano ao Colegiado e tamHm aos participantes como

ouvintes nessa reunião, o prcsidente do CMAS, o seúor Gedson Martins colocou para

aprcciação e aprovação aos membros pÍesentes. E sem que nenhum dos conselheiros se

manifestassem de forma contrána ao conteúdo apresentado, o Plano de Açâo para

cofinanciamento de açôes socioassistenciais foi aprovados por todos. Após a aprovação

dos recursos que foram pontos de pÊut4 o senhor Jucelino Ribeiro, enfatimu de forma

complerncntar e como sugestão a importÂncia que a gestilo da Secretana Municipal de

Assistência Social encaminhasse e oficializasse ao Ministério Público um documento

baseado nos Decretos e Portarias do Governo Fedcral, Estadual e Municipal apontando os

rccebimcntos desses recursos para a utilização e suas finalidades para desembolso em

relação a situação de pandernia pelo coMD-19 vivenciada pela população do municipio

de Laranjal do Jan, urna vez que os rccuÍsos câptados pelo municipio tem o objetivo de

sanar e p,rcvenir sintâçõcs de wlnerabilidades de irdivlduos e famílias. Frisou airda o

conselheiro, que essa medida faz mençâo ao processo eleitoral do ano de 2020, ponanto o

cúdado & fazer um trabalho transpaÍente, finalizou. E a seúora Maiara Caldas, foi

enfática na sua fala quanto aos critérios que serão elegívcis para a concessão dos

bcneficios. E que será feita uma proc€sso de triagem minuctoso pelas equipes técnicas

das unidadcs de serviços que Íicarão rcsponsiveis e que irão rcalizar esses. 
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Ata da Reunião Ordinária de n" I 112020.

de concessão dos beneficios às familias e indiüduo em situafáo de nsco social, concluiu.

Finalizado ponto de pauta antcrior, passou-sê para o item 5, onde a senhora Maiara

Caldas faz menÉo na ircorporaçâo na GeÉncia Administrativa da Estrutura

organizacional da Secraaria Municipal de Assistência Social referente às Coor&nadorias

Municipais: da Mulher, da Igualdade Racial, da Juventúe e da LGBT, conforme o oficio

no 830/2020/GAB/SMÂS Comunicou ainda qw cada Coordenadona teni dotação

orçamentária própria para cu§eio de suas ações. E que os espaço§ para seus

furrionamentos das coordenadorias .yá es6o sendo povidcrciados püa o

desenvolvimento de seus trabalhos aúninistrativoc, concluiu. Um outro ponto de pauta

foram as informaçõcs sobre o hograma de Aquisição de Alimentoo-PAA apresentadas

pela seúora Ângela Quaresma, responsável pelo andamento do programa no murucipro,

onde as eúidad€s cadastradas precisam estarcm aplas a ÍecôeÍ e desenvolvendo seus

trabalhos com os serts publicos de atuação. E no último ponto, temos "O que houvei'.

Nesse ponto foi lido o expedientc dc n'001/2020, datado do dia 12 de agosto de 2020,

protocolado pela senhora e conselheira Manna dos Santos, que Íeprescnta o Segmento

Instituto Social BBB (Bom de Bola Bom de Escola, Bom de Religião), esta enüdade tem

âssento no CMAS. A scúora Marina dos Santos, esú se afastando como membro do

Conselho tendo em vista a sua candidatura ao pleito nas eleições de 2020. Seu pedido foi

acstado por todos os conselheiros pÍesentes, conclui o presidente. E não havendo mais

nada a deliberar e discutr, o senhor Gedson Martins agradece a pârticipasâo de todos na

rcuniitro e dá por encerrada. Por fim, a reunião se enoena ràs dez horas e cinquenta

minutos. Eq Antônio da Costa Nunes, Secretário Exocúivo do CMAS, lawei a presente

Atâ que será lida ao Colegiado e após ser discutida, alterada e aprovada será assinada por

todos.
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Ata da Reunião Ordinaria de no I ll 2020.
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Enado do AmaÉ

MunlcÍplo dc Laranlal do Jari
Conselho Municipal de Assistência Social de Laranja I do Jarl^
l-cl Munldpal nt A97 fir6 - GAAIPMU, 20 de ,{ovembío d€ 1E16. € :,r'

RESOLUçÃO N.o 27 DE í6 DE SETEi|BRO DE 202OCmAS.

Dispõe sobre a aprovação do PLANO DE

AçÃO ds cofinanciamento de açõee
socioatsirtenciais do necunto dê Emenda
Parlamentar no. 202029tq[07, com a
finalidadê de aplicaçáo na aquisição de
Beneficioa Eventuais, na modalidade de
Aurilio Alimentação para atendimentos de
famílis e indivíduc da zona rutal do
municÍpio de Laranjal do Jari-AP, no
erercicio de ã120 e dá outras providências.

O senhor Gedson Gonre Marüns, Presidente do Conselho Municipal de Assistência

Social de Larenlal do Jan4MAS/LJ. Faz saber que o Plenário do Contelho tunicipal

de Assistância Social de Laranjal do Jari4tAS, no uso de suas atribui@s e com

base na deliberaçáo do Colegiado, em Reunião Ordinárla realizada no dia í6 de

setombro de 20ã), com início às 9:00 horas, conbrme transcnta em Ata no

lzt1lozvcuAs.

Considerando a Portaria no 369/ãt20 de 29 de abril de 2020 editada pelo Ministério

da Cidadania que dispóe S6bre o repesse financeiro emergencial de recursos Federais

para a exeo.rção de açÕes socioassistenciais e e§tnrturaçáo da rede do Sistema Unico

de Assistência Social (SUAS) no âmbito dos Estados, dos Distritos e municípios devido

à situa$o de Emergência em Saúde Pública de lmportância Nacional, em decorrência

de in@áo humana pelo novo corona vírus (COVID -19).

Considerando que o Plano dê Ação de desembolso ora apÍ?sentado pêla Secretárie

Municipal de Assistência Social ao Colegiado será uma bnamenta que visaÉ traçar

uma metodologia para a conquista de objetivos, pois trate-sê de um planejamento que

define a@s necessánas para atingir objetivos, cronograms e prazos, responsáveis por

Cada tareÍ4, recursosi finanCeiroS e humanOS neCeSSáriOS e acompanhamento de

resultados.

GonsUerando a Resolução no O17ICMAS, dê '19 de maio de 20'17 que defini,

normatiza e regulemênta os Beneficios Eventueis no âmbito do municíçÍo de Laranial

do Jan/AP no seu art.1o. 'Ficam instituídos os Benefícios Eventuais de Assistêncaa

C Sa lXrS C(Ilstlracf' Cr.txâo ,auta.ts l Ô r.cfra.t t tehl d. t ül.l do,.Íl
h- t* Hcl tú lt2l - t .tr. -lr,{JdoLd - cf?: aag2o{m
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Estado do AmaÉ

Munlcíplo de târânjal do Jari
Conselho Munlclpal de Asslstência Social de taranlal do Jari
Ld MunldpC rr (D296 - GAB/PMU, 20 de oembro dê 19{16.

g
Social no Município de Laranjal do Jari, nos têrmos da Lei no 8.742 de 07 de dezembrq

Resofuçôes de no. 212, de 19 de outubro de 2010, ambas do Conselho Nacional de

Assistôncia Social-CNAS.

Considenando que os Conselhos Municipais de Assistência Social deverão apreciar,

acompânhaÍ e fiscalizar a implementaçáo das açôes, os resultados e a prestação de

contas dos necursos repassados na forma desta Portaria.

RESOLVE:

Art.1o. APROVAR pelos conselheiros prosêntes e por unanimidade o PLANO DE

AçÃO de cofinanciamento para açõês socioassistenciais do recurso da Emenda

parlamentar no. 202029190007, no valor de RS 500.000,00 (quinhentos mil reais), com

a finalidade de aplicação na aquisição cle Benefícios Eventuais, na modalidade de

Auxílio AlimenteÉo parâ atendimêntos de famílias e indivíduos de zona rural do

município de Laranjal do Jari-AP, no exercÍcio de 2020 e dá outras providências.

ArL 29. O recurso acima será destinado ao serviço de Proteçáo Social Básica do

MunicÍpio,

AÍt 30. Esta Resotução entra em vigor na data de sua assinatura e publicação.

Laranjal do JarilAP, 16 de s€tembro de 2020

.,1
G'edson Gomes'Martins

Presidente do CMAS
Sob Decreto no 308/ã)í9/GAB/PIILJ

C.^SA O(}! CqISELl{Oç C-oit trlo Mu.aGlP.l dG 
^sf*&rir 

Sodel de trr{d dofrl
&. Círlto Madd nr 2t24 - Atít{. - lrra.a do r.tÍ - CEP: 5a!r2orüL

de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social-LOAS e em coníormidade com



Estado do Amapá
Município de târanial do Jari

Conselho Munlclpal de Assistência Social de Laranial do Jari

lel Munldpal nr 097/96 - GÂB/PMU, 20 de tloEmbro de 1:X,6.
i ti§, 4o

RESOLUçÃO N.o 24 DE12 DE AGOSTO DE 2020C

Dispôe sobre a APROVAçÃO da utilização
do recurso de Emenda Parlamentar no

20m29í$007 a ser transferido Pêlo
llinistério da Cidadania ao Fundo Municipal
de Agsistência Social-FMAS a ser aplicado e
invesüdo no Sewiço de Proteção Social
Básica do município de Laranial do Jari-AP,
no exercício de 202! e dá outras
providências.

O senhor Gedson Gomes tartins, Presidente do Conselho Municipal de Assistêncía

Social de Laranjal do Jari-CMAS/LJ. Faz saber que o Plenário do Conselho lÚunicipal

de Assbtência Social de Laranial do Jari-CMAS, no uso de suas atribuições e com

base na deliberaÉo do colegiado, em Reuniâo ordinária realizada no dia í2 de

agosto de 2020, com início às 9;00 horas, conforme transcrita em Ata no

1íl2020rclliAs.

Considerando a Portaria no 369/2020 de 29 de abril de 2020 editada pelo Ministério

da Cidadania que dispõe sobre o repasse financeiro emergencial de recursos Federais

para a execuçáo de ações socioassistenciais e estruturaçáo da rede do Sistema Único

de As§stência Social (SUAS) no âmbito dos Estados, dos Distritos e município§ devido

à situaçâo de Emergência em Saúdê Pública de lmportância Nacional, em deconência

de iníecçáo humana pelo novo corona vírus (COVID -19).

Considerando que o benefício eventual é uma modalidade de proteção social básica

de caráter suplementar, temporário, emergencial e transitório na forma de bens

maleriais para reposiçâo de perdas e danos, com a finalidade de atender situações de

vulnerabilidade ou enÍrentar contingências, de modo a Íeconslruir a autonomiâ através

da redução de impactos deconentes de riScos sociaiS, que integre organiCamenle as

garantias do Sistêma Único de Assistência Social - SUAS, (Lei Federal no12.435/2011)

com fundamentaÉo nos princípios de cidadania e nos direitos sociais ê humanos.

ConsideÍrndo que a Loi no 8.742193 (Lei Orgânica da Assbtência Social-LOAS) no

sêu aÍt. 10, que diz que a "assistência social, direito do cidadáo ê dever do Estado é

POIítica de Seguridade Social náo contributiva, que provê os mÍnimos sociais, realizada

C.ÀsA mls COI{SEl,rlo} Con4lho illlllkh.l d. ArriíÔrcL sod'l 
"' 
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,),4 (' Estado do Amapá
Município de tannlal do larl

Consclho Municlpal de Asslstência Soclal dê larânlal do Jarl

Lêl Münldpd nr (Dl l% - GABI?MU, 20 dê Í{olr.mbío de 1!,!16.

5l

através de um conjunto integrado de a@s de iniciativa pública e da sociedade,

garantir o atondimento às necessrdades Msicas'.

I

Larenjal do Jari/AP, .12 de agosto de 2o2O

Gedson Gomes Írlartins
Presidente do CMAS

Sob Decreto no 30Uãlí9/GABrPlllJ

§

considoÍando a Resoluçáo no 017/Ci/tAS, de 19 de maio de 2017 que defini,

normatiza e regulamenta os Benefícios Eventuais no ámbito do município de Laranjal

do JarüAP no s€u ert.ío. "Ficam instituídos os BeneÍícios Eventuais de Assistência

Social no Município de Laranjal do Jari, nos termos da Lei no 8.742 de 07 de dezêmbro

de 1993, Lei orgánica da A.ssistência social-LoAS e em conbrmidade com as

Resoluções de no 212, de 19 de outubro de 2olo, ambas do conselho Nacional de

Assistência Social-CNAS.

Con§adêrAndo o art. 15 da Portaria no 369/2020/MC diz que os rêspectivos Consêlhos

de Assistência social deverão apf€ciar, acompanhar e fiscalizar a implementaçáo das

açõês, os resultados e a prestaÉo dê contas dos recursos repassados na brma desta

Portaria.

RESOLVE:

Artí". APROVAR pelos conselheiros presentes ê por unanimidade a utilizaçâo e

aplicaçáo do reqrrso de Emenda Parlamentar no ãt2029t9üX17, no da Programação:

í6{n27920ãXno7. com Funcional Programática: 08.306.í}33.2íc0.6500 e GND-3

(custeio), a ser transÍerido pelo Ministério da Cidadania (Sistema Único de Assistência

social-suAs) ao Fundo Muniripal cle Assistôncia social-FMAS, com CNPJ n"

.13.829.032O([)l-{6, no valor de R3 500.O(t(r,oo (quinhentos mil resis) para o sen'(:o

de Protêçáo Sociel Básica do município de Laranjal do JarilAP.

AJL ?. o refericlo rêcurso aprovado acima será destinado ao sêrvi(P de Proleção

Social Básica.

AÊ 3. Esfa Resoluçáo ênlra em vigor na data de sua assinatura e publicação'

CASI IrOt C 3EL}«T' co.É.ho f.rladP.l d' Ar'fn'rEb SGi'l d' r"ül'l dô ll.l
tl. Elilo ÍÚadld n, 2f2a - l!Íür. - btx{'l do Ltl - Ct'l 6Úr(}{D
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EsrADo oo AMÂpÁ
PREFEÍTURA ÍTIUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

SECRETARIÂ DE ASSISTÊNC|Â SOCIAL
GABINETE DA SECRETÁRIA

DESPACHO

A Senhora
LILIAM ALVES DE PAULA
Coordenadora do Núcleo Administrativo-GAB/SMAS/PMLJ

lÉá

Prezada Coordenadora,

Com os cordiais cumprimentos, AUTORIZO os procedimêntos

cabíveis, em resposta ao Memo. no O304l2O - CRAS e o termo de referencia no

057/2020/SMAS, referente 'aquisição de 2.370 (dois mil tÍezentos e setentâ) Cestas

Básicas - como AUXILIO ALIIIENTAÇÃO, em totâl conformidade com a Lei Federal no

13.97912020, bem como com o DECRETO Municipal No 096, de 26 de março de 2020 -

GAB/PMLJ.

Atenciosamente,

Laranjal do Jari-AP, 19 de Novembro de 2020

I

MA S CHÁGÁS
Secretária M

oecrà
u

Rrr'.a. Liü€'dÃde, nob4 - Agrerte
Iar<n§al do Jarí/AmoÍÁ- cEP: 68.920-0.00

E rrÃil: erno ;iarÍi@Int rno.iLolrt

icipal de Assistência Social
21412020- GAB/PMLJ

5ÁS
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ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NUCLEO ADMINISTRATIVO del$rífull

DESPACHO

À
Coordenadora do Núcleo de Compras/SMAS.
DALMA DE FATIMA PACHECO RODRIGUES.

Senhora Coordenadora,

Encaminho a Vossa Senhoria o Processo Administrativo 218.05812020/SMAS,

cujo objeto trata-se AoulstçÃo DE GENERoS ALIMENTíC|OS (CESTAS BÁSICAS -
COMO AUXILIO ALIMENTAÇÃO;, para atender as demandas do Programa CRAS -
CENTRO DE REFERENCIA DE ASISSTÊNCA SOCIAL, dEVidO A PANDEMIA COVID í9
conforme solicitação anexa.

Sendo necessários os seguintes procêdimentos administrativos:

'1. Autuação do Processo e numeraçáo seguencial de todos os documentos,

obedecendo à ordem cronológicâ.

2. Elaboração de Carta Proposta, de acordo com as especiÍicações contidas no Termo

de Referência.

3. Cotação de Preço, com as prorcstas devidamente assinadas.

4. Elaboraçâo do Mapa Comparativo de Preços.

Laranjal do Jari /AP, 19 de Novembro de2O2O.

LI
cooRDENADoRA Do Nú

PORTARIA N' ,129/20
CEIRO - SMAS

DE PAULA



ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAI DO JARI

FMAS - LARANJAL DO JARI CNPJ: 13.829.032/000146
SECRETARIA DE ASSISTÊNCh SOCIAL

NUCLEO DE COMPRAS

SMAS 3e

§ElErtGll.PAEFÉIIUBA DE
LARANJAL DO JARI

DE'PACHO

A
Sra.

THAIS BRUNELY QUEIROZDE OLIVEIRA
Gerente de Administraçâo e Finanças da Assistência

Senhora Diretora,

Cumprimentando Cordialmente Vossa Senhoria, solicitamos indicação de

Dotação Orçamenüiria, para aquisição de Cestas Básicas, para suprir às demandas do

Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, com Auxilio Alimentação, que

atendeni as famílias afetadas pelo novo corona vírus (COVII}.19) e que se encontram em

situação de vulnerabilidade social, conforme apÍesentação do Termo de Referência,

cotação de preços e mapa compaÍativo anexos.

Laranjal do JarilAP, 03 de dezembro de 2020.

Atenciosamente,

Dàl,ri ú ful,lni Padrro [úiII6
Ceerúmderi dl [rrho de Colilons
hr i, 00}l0rt,0rlturr,?il,

Rodrigues
Coordenadora Do Núcl De Compras

Poíaria N" 003/20 l9-GÀB/SMAS/PMLI

Ptâ Lib.túd., n"8o1 - Agecsta

to,aÚat & Jarí/AraVô. c€P: 6a.92O-úO
CtCÍ : t 3.An.(B?/Um -4 E-rmil: ostista,EbÍ.Eidl3grQgtoil -co,,t

SMAS

."!ii.
.-rí a lI'§tr;



PREFEITURÂ MUNICIPAL DE LARANJAL OO JARI
FMAS - LARANJAL DO JARI CNPJ: 13.629.0321100í {6

SECRETARIA OE ASSISTÊNClAS@IAL
iIUCLEO DE COMPRAS

SrrAS
Gltr

LÀh^t{J^r. oo l^Et
PEDIDO DE COTAçAO

DE
cÔDIGO/SOLICITANTE: CRAS PERIODO DE UTILIZAÇAO : 3 MESES {EMERGENCIAL)

JUSTIFICATIVA
ÓESPESÀ LICIÍATÓRIA EMERGENCIAL DE AaUISIÇÃo oE 2.370,00 (oOIS MIL TRÉZENTOS E SETENTA) CESTA BASICA, PARAATENDER
NECESSIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DÊ ASSISTÊNCIA SOCIAUCRAS, COM ACONCESSÀO DO AUXILIO ALIMENTAçÂO, OUE
ATENDERÁ FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SIÍUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA DA ZONA URBANA E ZONA RURAL OO
MUNICIPIO DE LARANJAL OO JARI, TAL AOUISIçÃO JUSTIFICA.SÉ EM OECORRÊNCIA DA PANDEMIA OO COVID-í9 EM TOTAL
coNFoRMloADE COM A LÊr FEOERAL N" r3.979/2020. O RECURSO PARA AOUtSTÇÂO ESIA PORÍARrA 369 OO MINISTÉRlO OA
CIOADANIA,

VALOR
ÍOTAL QUANT

VALOR
UNITÁRIO
OO CESTA

VALOR TOTAL
DOS CESTA

BASICA
No

OISCRIMINAçAO 
' 

UNIDADES EM CAI)A
CESTA BASICA

OUANT UND
VALOR

UNT

5 LÂTA R§ XX R§ XX0í CARNE BOVINA em conserva, de 3209

02 LEITE EM PO 250 g PCT RS XX R3 XX
R$ XX R§ XX03 AçUCÂR brânco cristal rêtlnado, de '1kg 2 KG

2 R§ XX R5 XXOia ARROZ branco, tipo 1, longo fino, de 'lkg
05 BISCOITO DOCE SORTIDO, pacote com
protetor rnterno, de 4009 2 PCT R$ XX

2 PCT R§ XX R$ XX
oa B|SCOITO SALGADO, tipo cream cracker,
pacote com protetor interno, de 4009

07 cAFÊ EM PO, torrado ê moÍdo, extra Íorte, a
vácuo, pacote/caixa de 250 G

2 rcÍ R$ XX R$ XX

UND R$ XX R$ XX08 CHARQUE 5009 ,|

2 rcT R$ XX R$ XX(x) CHOCOLATE em pó 200 g

2 PCT R§ XX RS XX

I PCT R$ XX RS XX1'r coNotMENTO EM PO (COM|NHO)- 1009

XG R§ XX R§ XX12 FARINHA OE UANOIoCA comum de 1 kg

í3 FARINHA DE MILHo flocada 500 g rcT R$ XX R§ XX
2 KG RS XX R§ XX1/a FEIJÃO tpo 1, de 1kg

RS XX RS XX
í5 MACARRAO com ovos, tipo espâguete, de
5009 pâcotê 2

16 MORTADELA SOOq 2 UT.I D R$ XX R$ XX

I UND R$ XX R$ XXí7 óLEO dê soja refinado, de gooml

1 CUSA R$ XX R§ XX18 OVOS cuba c/ 15 ovos
I KG R$ XX R§ XX19 SAL iodado refinado, dê 1kg

5 LATA R$ XX R§ XX20 SARDINHA ao óleo em conserva, 20og

RS XX R$ XX2í VINAGRE OE VINHO . de 750m1 1 UT.I D

R$ XX R$ XX

2.370 Rt xx R§ XX

TOTAL GERÂL

SdicitsrDs qu6 . Pô* Flsic. dr }ídica 6leboí6 p.opo# oín p.rd timt .do, inhímeÍrdo 06 (bd6 comdebq do píopíbtáriúrgDsrünb l€gal (quando hou\,§í),

CPF/CNPJ o inbÍÍn r a \/àlib(b de pÍopoâ ô conE tEncárie d. era pÍ6ísíáíri.. A píoposÍa devErá coobr bdos o§ .h(b3 de t IÉh eciÍna, conM d€sêÍi*o
d6blheda c indivUEl, hdic.Íldo ás píinciFis cal-àclrlslicG qu6 ôsLt{ soiib . e§t ção pôk S6cí€tâÍÉ M(rlijpel d6 A33kiâncie Socàl-SMÁS, a qual cabêá o dií*b
de r6cu3a, aa6o os pÍoduto6/sêrvrços rÉo ê5biám dê ecodo coín o 66p€ciícado âciÍna.

de novembro ds 2020 Protocolo da rooabimênto

Acuso o conhecimento dâ rêterifa solicitação de proposis em
11 t'l t2020

RêgistÍo quê nossa êmpresa tam lnterêssê êm ÉaÍtiaipardesta pesquisa dê
prêço.

Carimbo e assinãturâ do Reaebedor
COOROEI{ÂDORÂ DO NUCI.EO DE COMPRAS

POiTART^ Ne m3/2019<A8/SMAS/PMU

DALâi Oa .ÁÍIMÂ PÂ.HEcÔ iooRIGUEs

!+"l

KG

R$ XX

ío coNortiENTo EM Pó (coLoRAU)- lOOg

2

2

PCT

1
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gE'

C SARDiNHA ao óleo em conseNa, 2009

l:r vnlcae oe vtuHo, de 75omt

IOTAL GERAL

i-aiân ldo Jari/4P,24 dê novembro dê 2020

Registro que ncssa enrprê tem interÉse êm participar dest3 pesquisa de

:EPP

PREFEITI.'RA MUNICIPAL DE LARANJAL OO JARI
FMAS - I-ARANJAL Do JARIcNPJ: 13.829.032/0001-46

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NUCLEO OE COMPRAS

SÍylAS

LANANJAL OO JARI l§§tflltcu Sltctâl

TIPO DE COTA
CÔL]/GO/SOLICITANTE: CRAS

DESPESA LiCITAT RIÀ FMERGÉNCIAL DE AÔI]IS O DE 2,370,00 (OOIS MIL TREZENTOS E SETENTA) CESTA BASICA, PARA ATENDER

NÉCESS DADE DC CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAUCRAS, COM A CONCESSÃO DO AUXILIO ALIMENÍAÇÃO, OUE

À TENDE'II\ FÂI.,iLIAS OUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIA DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO

[1r]NrCipr.) ilE LAr-ANJAL DO JARt, TAL AOUtStÇÁO JUSTTFTCA-SE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19 EM ÍOÍAL
coNFoRiúIDADÉ coM A LEt FEDÊRAL No 13.979/2020. O RECURSo PARA AOUISIÇÁO ESrA PORTARIA 369 DO MlNlsTÉRlo DA

CIDADANIA

OUANT UN L'}

01 CARNE BOVINA em conserva, de 3209

IIE EM P 250 g

ÚCAR brênco cristal reíinãdo, de 1

iÔ8 
'HAROUE.11 i:HOCOLATE em pó 200 g

10 CoNDTMENÍO EM PÓ (COLORAU) - lOOg

Ir1co orMÊNTo EM pó (coMtNHo)- looE

1,, F-aRrNÉA DE MANDIOCA comum de 1 kg

| '3jaRr
N'iA DE MILHO ílccada 500 g

15 MACARRÃO com ovos, tipo êspâguete, de
50ag Êacote

14 FEUÃO tipc 1, ciê 1

16 ILIORTADELA 5009

l9 SAL iodado reíinado , dê 1kgI 13

"^,',^ffifu$l#íln*,

j

NORMALO: MATERIAL DE CONSUMO
PEDIOO DE COT

PERIODO DE UTILIZA EMERGENCIALO : 3 MESES
CARACTER

JUSTIFICATIVA

VALOR
UNT

QUAN
VALOR
ÍoTAt-

DISCRIMINAçAO / UNIDAOES EM CADA
CESÍA BASICA

5 Rs XX

R5 XX
KG R§ XX2

R§ XXL4 ARROZ bíanco, tipo 1, longo fino, de 'lkg 2

2 PCT R$ XX
05 BISCOITO OOCE SORTIOO, pacote com
Ír.otelor interno. de 400o

PCT
06 BISCOITO SALGAOO, tipo crêêm cÍacker,
Daccle com protelor intemo, de 4009

2 R$ XX

2 PCT R$ XX
07 cAFÉ EM PÓ, torrado e moido, extÉ fode, a
racJ.. pacote/caixa de 250 G

I UNO R$ XX
2 PCT R$ XX

R$ XX2 PCÍ

R$ XXFCT

l<c R$ XX2

2 PCÍ

r(G

R$ XX

R$ XX2

RS xx

? UNO RS XX

UND RS XX
18 OVOS cuba c/ 15 ovos I CUBÂ R$ XX

1 KG R3 XX

5 R$ XX

R§ XX1 tJ ND

R§ XX

2.370

R$ XX

R xx

RS XX RS XX

Acuso o conhecimento da reÍerifa solicitaçáo de proposta êm
I 12020.

Protocolo de recebimenlo

COOIDTNÂDORA OO NUCLEO DE COMPRAS

POBTÂRIA N9 OO3/20I9 GAB/SMAS/PMU

l9r

VALOR
uritrÁRto
DO CESTÂ

VALOR TOTAL
DOS CESTA

BÂStCÀ

R$ XX

RS XX
RS XX
RS XXKG

R$ XX

RS XX

R9 XX

RS XX

RS XX

RS XX

R$ XX

RS XX

RS XX

2 PCÍ R$ XX

RS XX

1 R$ XX17 ÔLEO de soja refinado de gooml

R$ XX
R$ XX

R$ XX

R$ XX

C PF 'l N P I ^ . ío, n ar a vahdade da propGta e conta banúria de sua preleÍência. Â proposta de1r'eÍá conteÍ lod.)s 6 dâdo6 da labelâ acimã, co.rtendo descriçáo

de rec!ísJ ,::,5ú .r: piodutos/serviços náo eslqaÍn de ac.ordo coÍn o êspêciÍlcado eima

J
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UND

Laranjal do Jari/AP, 02 de Dezembro de 2020

Válida por 07 dias

QU
AN
T

2.370

G
ID

.a

QUANTI
DADE

DESCRTÇÃO
VAI-O
R UN1'

VALOR
TOTAL

VALOR TOTAL
DA CESTA

O,I CARNE BOVINA em
conserva, de 3209

4,90 R9 24,50

02 LE|TE EM PÓ 250 I PCT 2 4,90 RS 9,80

03 AçUCAR branco cristal
2 2,85 R$ 5,70

reflnado de 1k
04 ARROZ branco, tipo 1, longo

4,49 R$ 8,98
Íino dê 1k
05 BISCOITO DOCE SORTIDO,
pacote com protetor interno, de PCT 3,75 R§ 7,50
400
06 BISCOITO SALGADO, tipo
cream crackeÍ, pacote com PCT 2 3,25 R$ 6,50

rotetor interno de4
07 CAF EMP , toÍrado e
moÍdo, extra forte, e vácuo, PCT 2 3,35
acotê/caixa de 250 G

08 CHARQUE 5009 UND 1 15,00 RS 1 5,00

09 CHOCOLATE em pó 200 g PCT 2 2,50 R$ 5,00

íO CONDIMENTO EM P
PGT 2

COLORAU -10 RS í 66,53 R$ 394.676,í011 CONOIMENTO EM P
PCT 1 R$ 1,00

COMINHO - 100
12 FARINHA OE MANDIOCA

2 4,50 R$ 9,00
comum de 1 k
13 FARINHA DE MILHO flocada

R$ z,ov
500
í4 FEUÃO tipo 1 , de 1 KG 2 6,90 R$ 13,80

t6 MACARRAO com ovos, tipo
PCT 2 2,35 R$ 4,7C

uete de 500 cote
17 MORTAOELA 5009 UND 2 5,50
í8 LEO de soja refinado, de 8,25
900m1

CUBA 6,75

20 SAL iodado refinado, de 1kg KG R$ 1,00

21 SARDINHA ao óleo em LATA 2,90 R$ 14,50
conserva 200
22 VINAGRE DE VINHO de
750m1

UND 1 2,25

R$ 166,53

TUA G(
ÊP.68.9

T
RC

G. ZANOTTO-EPP
CNPJ: 01.1 02.999 10001-42 INSC. EST.: 03.013.421-3

Ruar Goiás no I I 18 Cenrro Fone: (096) 3621-17m. CEp: 68.920-000 - Laranjal do Jari _ Amapá
Email - gzanottool @gmait.com

VALOR DA
CESTA

LATA 5

KG

KG 2

2

R$ 6,70

1,00 R$ 2.00

Í,00

KG

PCT 1,30

R$ 1 1,00

UND 1 R$ 8.25

19 OVOS cuba c/ 15 ovos I R$ 6,75

1 1,00

5

R$ 2,25

TOTAL GERAL
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PREFEITURA f,UI{ICIPAL DE I.áRÁNJAL OO JARI
F[{AS . LARAIIJAL DO JARI CNPJ: Í3.829.0320001{6

SECRÊÍARIA OE ASS§ÉIICIA SOCIAL
NUCLÊO OE COiIPR.AS

StlAS

LÀRÂNJAL DO JARI r6srsrlrcrl§ocllt

q
---'l.\.t

PEDIOO DE COT
TIPO DE COT MATERIAL DE CONSUMO CARACTER NORMAL
cÓDIGo/SoLICITANTE: CRAS PERIODO DE UTILIZAÇÃO : 3 HESES (EMERGENCIAL)

JUSTIFICATIVA
DESPESA LICITATORIÀ EMERGENCiAL OE AOUISIÇAO DE 2.370,00 (DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA) CESTA BASICA, PARA ATENDER
NECESSIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCA DE ASSISÍÊNCA SOCIAL/CRAS, COM A CONCESSÁO DO AUXILIO AI-IMENTAÇÁO, OUE
ATENDERÁ FAMíLAS OUE SE ENCONTRAM EM SITUAçÃO DE WLNERABILIDADE SOCIA DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO
MUNICIPIO DE LARANJAT DO JARI, TAL AQUISIÇÃO JUSNFICA-SE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVIO-'I9 EM ÍOÍAL
coNFoRMtoADE COM A LEt FEDERAL N. 't3-979/'2020. O RECURSO PARA AOUtStÇÃO ESTA PORTARTA 369 DO MtNtSTÉRrc DA
CIDADANIA

DISCRIMINAçAO / UNIDADES EM CADA
CESTA BASICA

QUANT UND
VALOR

UNT
VÂLOR
TOTAL

QUANT
VALOR

UNITÁRIO
OO CESTA

VALOR TOTAL
oos cEsTA

BASICA
0í CARNE BOVINÀ em conservâ, de 3209 LATA R§ XX

02 LE]ÍE Et PO 250 g PCT R$ XX R$ XX
03 AçúCAR branco criíal refinado, de 1kg KG R3 XX R§ XX
0,4 ARROZ branco, tipo l, lonqo fino, de 1kg 2 KG R§ XX Rt xx
05 BISCOITO DOCE SORTIDO, pacote com
Drotetor intemo. de 4000

2 PCÍ R$ XX

06 BISCOÍTO SALGAITO, tipo crêam cracker,
pamte com protetor intêmo, de 4009

2 PCT R$ XX R$ XX

o? cAFÉ Erl PÓ, toíÍado e moído, extrâ fodê, a
vácuo, pacotê/cabG de 250 G

2 PCT R$ XX Rt XX

RS XX08 CHARQUÉ 5009 1 UND Rl xx
2 PCT R3 XX R$ XX09 CHOCOLATE em pó 200 g

10 coNDtirENTo E PÔ (COLORAU) - íOOg 2 PCT R3 XX R$ XX

1í COND|iTENTO Eit PÓ (Coifl HO)-lOOg í R$ XX Rl xx

12 FARINHA DE MANOIoCA comum de 1 kg 2 KG R$ XX RS XX

í3 FARINHA OE ir|LHO flocada 500 g 2 PCT R$ XX R3 XX
í,4 FEUÀo tipo 1, de 1kg XG R$ XX R3 XX

15 ACARRÂO com ovos, tipo espaguete. de
5009 pacôtê ? PCT R$ XX Rt xx

R3 XX R$ XX2 UT,ID

17 ÓLEO de soia refinado, de gooml 1 UND R$ XX
'18 OVOS cuba c/ '15 ovos ,| CUBA RS XX R$ XX
í9 SAL iodado reÍinado, de 1kg I KG R3 XX R$ XX

5 LAÍA R$ XX R3 XX20 SARDINHA âo óleo em conserva, 2009

2{ VINAGRE DE VINHO . de 750m1 1 R$ XX R3 XX

R$ XX

TOTAL GERAL R$ XX

2.370 R3 XX

SoacilrnG qu€ â P€sss Físicâ (rr Jurídce êSoíê p.opcta dn pod ümbrádq irídma|do c6 dad6 cdÍpbr6 do pÍeÍiárirrerêsêniantê legal (quado h(UveÍ),
CPF/CNPJ ê iííama ã yâlidâdê dâ propGte ê cfite bacáÍiá de sua p.íúancia. A propGta d€À/s-á cdltd lodG c dd6 dâ tádâ acima, coírtdldo d€scogáo
d€aehadâ ê andiviruâ|, hdcando ô p.inclpeb cdâctê.ístÍces qu6 6líá sujdls a ec6lãção pda S€cÍafria Munldpd dê Assistánciá SociâkSMÀS, e qud câ€.á o direío
dê rÉuÍsa, caso 6 produtc./ssviçG não 6Gian dê acordo csn o êspacificdo acimã.

Lar.niãl do Jâri/AP, 2,1 dê novembro de 2020 Protocolo de recobimênto
Acuso o conhêcimento da reÍerifa solicitaçáo de proposta em

I 12020.

Rêgistro quc nossà empresâ tem intêressê êm pârti.ipar dêsta pêsquisà d€

CaÍimbo € âssinâtuíâ do RêaebedoÍ

preço

COORDENADORA OO ÍIUCLEO DE COMPRAS

PORTARIA N§ @3/2019-GAA/SMAS/PMU

DAI'UA DE FÂTIMA PACHECO RODRIGUES

RECEBI EM 25 DE NOVEMBRO DE 2O2O

ANDERSON ffi:,í"'"âInli§. .."
EREL[20a7§65m0109

DE LIMA ..tffitf"ffir"lii,
cr{.Âr{o€RÁofi oE LIMA

EIRELI: iãf:"'ã*iÍigff'*
204 75065000ffi , -,-*..n" o.

.!.h.rn.qd
a í\ô

str

5 Rs XX

2

2

R$ XX

PCÍ

2

16 ORTADELA 5009

R$ XX

ut{D

Rt xx

1

{*,



ETETRoNlL COMERCIO E SERVIçOS

CNPJ: 20.475.065/0001-09
End: RUA PEDRO LADISIAU 3251-A,MlNA

VITORIA DO JARI - AP

FONE: 96-991215565 / EMAIL:ANDERSoNLIMAS34@!GMAlt'coM

a E,rua

PROPOSTA COMERCIAL Ne 090/2020

V|TóRIA DO JARI - AP 27 DE NOVEMBRO DE 20:

Velortotalestimado:Rs4s4.665,00(QUATRocENTosEoITENTAEQUATRoMITSEIscENTosESESSENTAEc|Nco

Mrt REAISI

Validade desta ProPosta: 20 dias

Estimãtiva de entrega: 16 dias (uteis)

ANDERSoN DEHffiH3:Ãi.""*
L|MA SARGES :*ffiffi#il*Ê:;

E|RELI: a!#;:fiã-^*"
2 M7 5065000 1 0 ir4*:ss f "*

i, rú u, !.6.' 8.6.0

ELETRONIL COMERCIO E SERVIçoS - E E

DAS CESTA
AASlcA

UNÍTÁRtO
CESTAQNT

VALOR
TOTAL

VALOR
UNT.UNDONTDlscRtillNAçAO t UNIDADES Eir

CADA CESTA BASICA

Rs 3o,ooRs6,ooLATA5
2

CARNE BoVINA em conserva, de

Rs 11,0oRs s,soPCT2TEITE EM Pó 250

Rs 5,60R§ 2,8oKG2
e1k

ÂçÚcAR branco cristal refinado,

Rs 11,20Rs 5,60K6ÂRROZ brânco, tipo 1, longo fino,

e1

Rs 9,20Rs 4,60PCt2
ElSColTO DOcE SORTIDO, Pac

r interno, de 40Og

ote

m

Rs 8,20Rs 4,r0PCÍ2
BlScolTO SALGADO, tiPo cream

racker, pacote com protetor interno,

e

Rs 9,s0R§ 4,95PCÍ2
Pó, torrado e moído,

ra forte, a vácuo, Pacote/caixa de
CAFÉ EM

SOG
Rs 1s,soRs ls,soUND1CHARQUE Soog
Rs s,00Rs 2,soPCT

.,
CHOCOLÂÍE em pó 200

Rs 2,ooRs 1,00PCÍ2
100
CONDIMENTO EM Pó (cotoRAU)

Rs 1,00Rs 1,oo
PctL

(coMlNHOlr corotuglto rpt p

100
R5 15,00Rs 7,soKG2

1

2 FARINHA DE MANDI OCA comum

Rs 4,00Rs 2,00PCt2ad 500flo caoM LHAH DEARIF N
Rs r7,q,Rs 8,so2

FEIJÃO ti o1.de1
Rs 3,oo

PCr2
MACARúo com ovos, tipo

aB uete, de 50 cote
Rs 1s,20Rs7,60UND27 MORTADETA 5O0g
Rs 9,00Rs 9,00UND1I0moe 9dan odra efied soEót o I
Rs 7,ooRs 7,ooCUBA1g oVoS cuba c/ 15 ovos
Rs 1,20Rs 1,20KG11edod kgeI f anad doISAL o
R$1s,00Rs 3,80LAÍA5I SARDINHA ao óleo em conserva'

ooc
Rs 2,soRs 2,soUNOm0 Ied 51NI oHEDRENAGVI

RS 20,í,502.370

R3 20/í,50
TOTAL GERAL

cNPJ: 20.475.065/qr01-09

PP

,,, TR?,,

I

N'

2

KG

Rs 6,00

1

1 R$484.665,00
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ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAI DO JARI
FMAS - LARANJAL DO JARI CNPJ: 13.829.03210001-46

SECRETARTA Ds essrsrÊucrA socrAl
NUCLEO DECOMPRAS

SM

r§sErirc t00urPREFEITUBA DE
LARANJAL DO JARI

DE'PACHO

A
Sra.

THAIS BRUNELY QUEIROZ Df, OLIVEIRA
Gerente de Administração e Finanças da Assistência

Senhora Diretora,

Cumprimentando Cordialmente Vossa Seúoria, solicitamos indicação de

Dotação Orçamenúria, para aquisição de Cestas Básicas, para suprir às demandas do

Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, com Auxilio Alimentação, que

atenderá às famílias afetadas pelo novo corona vírus (COY[ll9) e que se encontÍam em

situação de wlnerabilidade social, conforme apresentação do Termo de Referência,

cotação de preços e mapa comparativo anexos.

Laranjal do JarilAP,03 de dezembro de 2020

g;x

Atenciosamente,

d€ hlB hdso Fú&n-
dt

Dal rrgues
Compras

Portaria N" 003/2019-GAB/SMAS/?MU
Coordenadora Do Núcleo

Rb Liár,dEd., n"8A1 - Agrcsb
l,,rcnlal & lotí/AtíúPá. CEPt 68.92O-m

cvl:, 3-ao.o32/üm -46 E-r,Eilt attitt,.b*bt39rtegroil -con

-!
)§MAS

!
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ESTADO OO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL OE LARANJAL DO JARI
SECRETARIA DE ASS§TÊNCIA SOCIAL

GERÊNCIA AD}IINISTRATIVA E FINANCEIRA€AF

DOTAÇAO ORÇAMENTARIA

MEMO n.o786/2020 - SMAS/GAB

A
Coordenadora do Núcleo de Compras/SMAS
DALMA DE FATIMA PACHECO RODR]GUES

Senhora Coordenadora,

Emcaminho a vossa Senhoria a Dotaçáo Orçamentaria para Aquisição de Genêros

Alimentícios os quais iram compor a Cesta Básica, para atender as demandas Centro de

Referência de Assistência Social - CRAS da Secretaria Municipal de Assistência social, com a

gravidade da situação que se instalou por conta do Novo Coronavirus (COVID-19) que afetou

profundamente as Familias que se encontram em situação de vulnerabilidade social da zona

Urbana e Zona Rural do Município de Laranjal do Jari, aumentando consideravelmente o

publico atendido pela politica de Assistência Social.

Segue abaixo.

smAs

ffi#

14219
FMAS . FUNDO MUNIC, DE ASSIT. SOCIAL DE LARANJAL
DO JARÍUNIDADE ORçAI'ENTÁRIA:

08 ASSISTÊNCIA SOCIALFUNçÃO:

PROGRAMA DE TRABALHO: 0019 MANUTENçÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. FMASLJ

2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA PROTEÇÁO SOCIAL BÁSICA

- CRAS.
MATERT,AL, BEM Ou §enVtÇo PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA

NATUREZA DE DESPEZA: 339032

covtD-19FONTE DE RECURSO: 1311.99r9

R$ 499.082,50(Quatrocêntos e Noventa e nove mil e

Oitenta e Dois Reais e Cinquentâ Cêntavos)
VALOR ESTIMADO:

Secrêtaria Municipal dê Assistência Social

i,

spesa satifâz
7 da Lêi Com

Zc

Dêclaro que a de ás exigênci as dos
plemontar n
F

Artigos 16 e 1

1/2000 - LR
r-, oB

1412020 GAB/PMLJ
de Assistencia Social

CHAGAS
Munici
o n.o

AçÃO:

Lerenjal do Jari/AP, 03 de Dezêmbrc dê2020

1f-, b 0 de &, oq'na
THAIS BRUNELY Q. DE OLIVEIRA

Gerência Adm. e Financeira da Assistênoa Social
Decreto n"21 5/2020-GAB/PMLJ
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Oficio n." 051/21 - SMAS

Ao Senhor
JTINIEL LIMA VIANA
Secretário Municipal de Administração e Planejamento/PMLJ

Senhor Secretário,

Cordialmente cumprimentamos Vossa Seúoria com as merecidas honras de

praxe e na oportunidade, vimos por meio deste instmmento SOLICITAR a aquisição

de GENÊROS ALIMENTÍCIOS para compor o Beneficio CESTA BÁSICA como

AUXILIO ALIMENTAÇÃO, devido COVID 19 amparada por PREGÃO

ELETRÔNICO, a qual permite a esta administraçáo realizar suas aqüsições em

consonância com as demandas, além de se conseguir melhores condições para aquisição

atraves do procedimento licitatório realizado com maior número de interessados na

comercialização dos produtos, onde a aquisição dos itens é de suma importância,

considerando ff mgdldas adotadas pela Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari -
PMLJ, em decorrência à Pandemia Mundial da COVID 19 (Novo Coronavírus), em

total conformidade com a tei Federal n" 13.97912020, bem como com o Decreto

Estadual n' 1 37 5 /2020 Municipais n' 09 I I 20, n' 09 6 /2020 n" 1 56-GAB/PMLJ.

Atenciosamente,

Laranjal do Jai,2l de janeiro de 2021

C CHAGAS
de Assistência Social

Dec. OO4/2O21 -G AB IPMLI

Rrla Librdadq no8o4 -
Larooúol do JoÍí/Am.oú. CEP: 6.t,92o-ooo

Email : eetnas_jari@ hotÍ,ro.ia.@rn

,rütrl j
iicra:

rí
2o11 -

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JAzu

SECRETAzuA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GABTNETE DA SECRETÁRIA
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ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE LARANJAL DO JARI

SEcRETARIA DE ADMINISTRAÇÀo E PLANEJAMENTO

Memo. no 0106f2021 SEMAP/PMLJ Laranjal do Jari/AP, 27 de Janeiro de 2021

Assuntos: Encaminha para Providências

Cumprimentando-o cordialmente, encaminho para análise e devidas

providências quanto à adequação do processo o Ofício n'05112021 - SMAS/PMLJ,

que versa sobre a solicitação de Abertura de Procedimento Licitatório, para

contratação de empresa especializada para Aquisição de Gêneros Alimêntícios,

para compor o Benefício Cesta Básica (Zona Rural) como Auxilio Alimentação,

devido ao COVID 19, amparada por Pregâo Eletrônico e assim atender as

demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS desta PMLJ,

conforme Processo n' 218.0581202O-SMAS/PMLJ em anexo.

Sendo o que representa para o momento, antecipo votos de consideração

e apreço.

Aten ente,

Juniel L
Secretário i/unicipal de Ad o e Planejamento

Dec .00212021 - MLJ

sem a olisov@ smail. com

Avenida Tancredo Neves 2605 - Bairro Agreste

-Laranial dos Nossos Sonh(rs

I
,I
I
I
1

Da: Secretaria Municipal de Administração e Planejamênto - SEMAP
A Comissão Permanente de Licitação
Sr. Enivaldo Balieiro Machado
Presidente da Comissão
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ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

coMlssÃo PERMANENTE OE LlClrAçÃO

Memo. N' 0'18/202'1- CPLiPI/LJ

Ao GABIPMLJ

Encaminhamos o Processo n" 218.058/2020-SMASPMLJ o qual tem por objeto a aquisição de 2.370

(dois mil trezentos e setenta) Cestas Básicas - conro AUXILIO ALIMENTAÇÃO, com a finalidade de

distribuição, em forma de Benefício Eventual, para atender às famílias em situaçfu de

vulnerabilidade social na Zona Rural do Município de Laranjal do Jari, referenciadas pelo CENTRO

DE REFERÊNCA DE ASSISTÊNCA SOCIAL - CRAS, para conhecimento e AUTORtrO.

Laranjal do Jari/AP, 28 de janeiro de 2021

Enivaldo Machado
Presidenb
DecÍsb n' 03&2021 4ABPl"tJ

www.laranialdoiari.ao.oov.br/contato @laranjaldojeri.ap.gov.br
Avenida Tancredo Neves, s/no-Agreste, CEP 68.920{00 / CNPJ 23.066.905/0001€0

"Lâranjal dos nosaos sonhos."
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ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
GABINETE

SEMAP

ilemo. No'l í í/202í -GAB/PMLJ do JaillAP 29 de Janeiro de 2021

Ao Sr
Enivaldo Balieiro Machado
Presidente da Comissão Permanente de Licrtação

Senhor Pregoeiro,

AUTORIZO a instauração de procedimento Licitatório na Modalidade de Pregão EletrÔnico'

Processo n" 218.058/202GSMASPMLJ o qual tem por obieto a aquisiçà) de 2.370 (dois mil

trezentos e setenta) Cestas Básicas - como AUXILIO ALIMENTAÇÃO, com a Íinalidade de

disfibuiçâ0, em brma de Beneficb Eventual, para atender às famílias em situaçár de

vulnerabilidade social na Zona Rural do Município de Laranjal do Jari, referenciadas pelo CENTRO

DE REFERÊNCA DE ASSISTÊNCA SOCIAL - CRAS.

do JariP

www.laranialdoiari.ap.qov.br/contato @larenjaldojari.ap gov.br

Avenida Tancrêdo Nevês, s/no-Agreste, cEP 68.920{00 / CNPJ 23.066.905/0001€0
"Láranjal dos nossos sonhos."
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ÍEftMO OE TOMENTO Í{e. m4/201}PMU

A Presente Retificação é ora levado a efeito paÍa retificar

parcialmente o EXTRATO DO IERMO DE FOM€NTO IÚe'

m0/201$PMU, matéria publicada no Diário Oficial do

Município, dia 18 de runho de 2019, Edição 3089, Pá8ina 1

alterando-se sua rêdação na forma a seguir:

Onde se lê: v3lor Total RS 60.625,00 (sessenta mil e

seiscentos e vinte e cinco MIL).

Lêia-ce: Vâlor Total RS 67.625,@ (sessenta e sete mil

seis€entos e vinte e cinco reais).
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PREFEITURÂ MUI'llclPAL DE LARANJAL DOJARI
SECRETARta MUNlctpat DE ÂDMtNtsrRAçÃo E PLANUAMENTo

Equipe de Pregão

MINUTA
MINUTA EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO N9 OO2l2021 - 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 a aquisição de 2.370 (dois mil trezentos e setenta) Cestas Básicas -
como AUXILIO ALIMENTAçÃO, com a finalidade de distribuição, em forma de Benefício Eventual,
para atender às famÍlias em situação de vulnerabilidade social na Zona Rural do Município de
Laranjal do Jari, referenciadas pelo CENTRO DE REFERÊNC|A DE ASSTSTÊNC|A SOCTAL - CRAS, de
acordo com as especificações e quantidades descritas no Anexo ldeste edital.

1.2. A presente licitação será regida pela Lei ne 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto ne

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 2012, 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 ne 13.979, de 6 de
Íevereiro dê 2021, da Lei Complementar n" 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n'8.538,
de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, 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 e horário abaixo
discriminados:

lNíclo DE RECEBIMENTo DAS PRoPosTAS: -..1......1?o2Làs..h...min - Horário de Brasítia

ABERTURA DAS PROPOSTAS: ...1.....1m21às...h...min - Horário de Brasília

lNíClO DA 5E55ÃO OE DTSPUTA DE PREÇOS: .../..../2021às ....h......min - HoráÍio de Brasília

. TEMPO DA DISPUTA: a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e,
após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
últimos dois minutos do período de duração da sessão pública, de acordo com o art. 32, do Decreto
n.e 70.024, de 20 de setembro de 2019, por se tratar de modo de disputa ABERTO.

3.1. O Provedor do Sistema Eletrônico para este Pregão 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 automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja
comunicação em contrário inÍormada pelo Pregoeiro.

4.1. Observado o prazo legal, o licitante poderá formulaÍ consultas por e-mail ou no próprio
sistema, informando o número da licitação.

I

'flá
.- tí\1,:r- '

DA

2. DO ENDfREçO, DATA E HORÁRIO DOCERTAME

3. DO PROVEDOR DO SISTEMA ELfTRÔNICOUTIIIZADO

1.
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PREFEITURÁ MUNICIPAI. DE I,ARANIAL OO,IARI

SECRETARIA MUNICIPAL DÊADMINISTRAçÃO E PTANUAMENTO
Equipe de PÍegão

4.2. As consultas serão respondidas no campo MENSAGENS, no link correspondente a este Edi

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

4.3. Para esclarecimentos deste Edital, inÍorma-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 13h00min, de setunda a sexta-feira.

c) Referência de tempo: Horário de Brasília/DF

d) Sites: www.licitacoes-e.com.br; www.lanranialdoiari.ap.eov.br

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

I

,.1

I

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;

6.1. A presente licitação tem por objeto aquisição de 2.370 (dois mil trezentos e setenta) cestas

Básicas - como AUXILIO ALTMENTAÇÃO, com a finalidade de distribuição, em forma de Benefício

Eventual, para atender às famílias em situação de vulnerabilidade social na Zona Rural do Município de

Laranjal do Jari, referenciadas pelo CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAs, de acordo

com as especificações e quantidades, conforme descrito no Anexo I deste edital.

7.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos Recursos da:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: | 4219
FMAS - FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL DE

LARANJAL DO JARÍ

FUNçÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABAIHO: 001 I MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASLJ

AÇÃO: 2036
MANUTENÇÃO PROGRAMA PROTEÇÃO
SOCIAL BÁSICA _ CRAS.

NATUREZA DE DESPEZA: 339032
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.

FONTE DE RECURSO: 1311.9919 covtD- r 9

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

Complementar ne 101/2000.

'."x

6. DO OBJETO

7. AA ORçAMENTÁRIA
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PREFEITURA MUNICIPAI- DE I-ARÂNJÂT DO JARI

SEcRETARtÁ MUNtctpÂL oE aoMtNtsrRÂçÂo t PLANEIaMENTo
Equipe de Pregão '4o

8.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atendam a todas as exigências fixadas
neste Edital e que estiverem devidamente credenciados 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 EstranBeiras que não funcionem no país;

8.2.3 Punidas com suspensão do direito de licitar e contratar;

8.2.4 Declâradas inidôneas ou impedidas para licitãr ou contratar com a Administração Pública.

8.3. Dirlgentes ou servidores Municipais, bem como aqueles relacionados conforme o art. 9.e da Lei

ns 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 fBl2OO6, com a redação dada pela Lei Complementar n.e 147 /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 (§ 1s, art.9.e do Decreto n.e 10.024/2019), obtidas
junto às Agências do Banco do Brasil S.A. para acesso ao sistema eletrônico no sítio www.licitacoes-
e.com.br.

9,2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsa bilidade do licitante ou de

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

inerentes a este Pregão.

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

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados

diretamente ou por seu rêpresentante, excluída a responsabilidade 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 pública 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 Laranjal do.lari-AP denominado

PÍegoeiro, nomeado pelo Portaria ne 006/2021-PMU, mediante a inserção e monitoramento de

dados gerados ou transferidos para o aplicativo Licitdções-e, desenvolvido pelo Banco do Brasil 5.A.,

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 para acesso devem ser informados no site: www.licitacoes-e.com.br, opção Acesso

ldentificado, observando data e horário limite estabelecidos.

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 garantido pelo Banco do Brasil e

apenas na data e horário previstos para a abertura torna-se 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.

,x§
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9. DO CREDENCIAMET{TO: APUCATIVO LrcrTÂçÔEs-E
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SECRETARIA MUNICIPAI DE ADMINISÍRÂçÃO E PTANE'AMENÍO
Êquipe de P.êgâo

10,7. Caso o licitante disponibilize sua proposta através do 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 desclassificação na

participação do certame licitatório.

10.8. O encaminhamento da proposta pÍessupõe o pleno conhecimento e atendimento às

exigências dê habilitação pÍêvistas no Edital. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos

requísitos 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 decorrente da perda de negócios diante da inobservância

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

10.11. Qualquer acontecimento que possa comprometer o 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

viBente;

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com podeÍes expressos para receber

citação e responder administrativa ou.judicialmente;

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

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

liquidação;

íl entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

11.1. O cêrtame será conduzido pelo PÍegoeiro, que terá as 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 os requisitos estabelecidos no instrumento

convocatório;

el dirigir a etapa de lances;

f) verificar e julgar as condições de habilitação;

g) receber, examinar e decidir os recursos, encaminhado à autoridade competente quando

mantiver sua decisão;

hl indicar o vencedor do certame;

{
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i) adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

ll 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 llcitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para aberturã da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço cpl.pmli(ahotmail.com

12,2. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de (02) dois dias úteis,
contado dâ 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 (trêsl 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 eletrônica, pelo e-mail cpl.pmli@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 pela 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 medida excepcional e deverá ser motivada
pela pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

12.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.

12.10. As impugnações protocoladas intem pestivamente não serão levadas em consideração.

12.11. As alterações do Edital que, inquestionavelmente, afetarem a formulação da proposta, serão
informadas para todas as licitantes que retiraram o Edital e divulgadas pela mesma forma que se

deu o texto original, reabrindo-se o orazo 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 objeto ofertado e o
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente â etapa de envio dessa documentação.

13.1.1. Solicita-se dos licitantes que os documentos de habilitação que não puderem ser
conferidos eletronicamente, via internet, sejam encaminhados, preferencialmente, sob a Íorma
de autenticação eletrônica diBital, 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.

t
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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 licitânte 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 sistema 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 realização 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 pregoeiro e para acesso público após o

encerramento do envio de lances.

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, desclassificando desde logo aquelas que

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

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

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

14.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada 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 propostas classificadas, sendo que somente estas

participarão da fase de lances.

14.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os

licitantes.

14.8. lniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por

meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor

consignado no registro.

14.9. A disputa ocorÍerá pelo valoÍ TOTAL do ltem.

14.9.1. lnformamos que o sistema do Banco do Brasil identifica "item" com a nomenclatura

"lote".

14.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura

da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

14.11. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inÍerior ao Último por ele ofertado e

registrado pelo sistema.

L4,12. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação

aos lances inteÍmediários quanto em relação à propostâ que cobrir a melhor oferta deverá ser de

RS 1,00 (hum) Íeal.

'"-
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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 etâpa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado 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 houver lances envlados nesse período de

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

14.17. Não havendo novos lances na forma estabelecida 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, justificadamente, 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 licitantes serão informados, em tempo real, do

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. O licitante somente poderá

oferecer 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 licitação, fazendo arredondamentos a menor, no

valor unitário.

L4,22. O Prêgoeiro 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 âceitação do lance de menor valor.

14.23. 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 Pregoeiro, bem como
eventual negociação de valores. Nesta etapa o sistema disponibiliza a possibilidade de um "chat"
bilateral.

14.24. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o

sistema elêtrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a rêcepção dos lances.

14,25. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte
e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado
para divulgação.

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

15.1. Será observado e assegurado tratamento diferenciado concedido 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.s 1.23 de 14 de dezembro de 2006, em

15. OO TRÀTAMENTO DIF€RENCIADO ÀS EMPRESA§ ENQUADRADAS COMO MICROEMPRESA . ME E

EMPRESA DE P€QUENO PORTÊ _ EPP
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especialo previsto nos artigos 43 a 45 e a Lei Complementar n.e 147 de 07 de agosto de 2014.

15.2. A utilização dos benefícios concedidos pela Lei Complementar n.e 723/2@6 por licitante que

não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias configura Íraude 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.

15.3. 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 ComplementaÍ ne 123 de 14 de dezembro de 2006, no ano fiscal

anterior, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na referida lei.

15.3.1. A utilização indevida dos benefícios concedidos pela Lei ComPlementar n.e L2312ffi
configura fraude ao certame, sob pena de ser declarado inidôneo paÍa licitar e contratar com

o Município de Laranjal do Jari, nos termos do ltem - SANçÕES.

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

certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação

de regularidade fiscal, mesmo que esta apresentê alguma restrição.

15.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de

05 (cinco) dias útelt 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, § le da Lei Complementar n.e 123/2ú6, com a redação dada pela Lei complementar n.e

74712074;

15.6. 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 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.

15.7. será assegurado como critéÍio de desempate a preferência de contratação para as

Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, conforme esclarecimentos abaixo:

a) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas

Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP se.lam iguais ou até 10% (dez por cento)

superiores à proposta mais bem classificada;

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

ao melhorpreço.

15.8. Para efeito do disposto no aft. 44 da Lei Complementar n.ç !23/2006, ocorrendo o empate,

proceder-se-á da seguinte forma:

| - a Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP mais bem classificada poderá

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que

será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

ll - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do

inCiSO I do caput deste artigo, serão cOnvOCadas as remanescentes que porventura se enquadrem na

hipótese dos §§ le e 2e do art.44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício

do mesmo direito;

lll - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de

i Ih.
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pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1s e 2s do art.44 desta Lei

Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá í
apresentar melhor oferta.

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

15,10. O disposto no artigo 45 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido

apresentada por microempresa ou emprêsa de pequeno porte-

15.11. No caso desta modalidade, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem

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

16.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 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. 7p

e no § 9e do art.26 do Decreto n.e 1O.O24120L9.

15.2. A licitante que ofertou o menor preço deverá formular e encaminhar a Comissão Permanente

de Licitação - CPL, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sua proposta por escrito, em

conformidade com os lances eventualmente ofertados, devendo estar de acordo com a

especificação constantes do Termo de Referência, Anexo l, e modelo de proposta, Anexo ll, deste

Edital, e conter, ainda, os seguintes dados:

a! PRAZO DE VALIDADE DE, No MÍNlMO, 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data marcada para a

abertura da presentê licitação. Em caso de omissão, considerar-se-á aceito o prazo citado nesta

alínea.

bl PREçO uNlTÁRlo E ToTAL PARA O oBJETo LICITADO, fixo e irreajustável, limitado a 02 (duas)

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

c) DECTARAçÃo no corpo da proposta, de que o preço ofertado inclui todos os custos e despesas

inerentes ao objeto licitado, tais como: taxas, fretes, impostos, seguÍos e tudo mais que possa

influir direta ou indiretamente no custo do fornecimento do ob.ieto licitado. A falta de manifestação

implicará em declaração de que todas as despesasiá estão inclusas.

d) RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇo, telefone/fax, número do cNPJ, banco, agência, número da conta-

corrente;

15.3, O encaminhamento das propostas pressupõe o conhecimento e atendimento de todas as

exigências contidas no Edital e seus anexos.

15.4, A empresa será responsável poÍ todas as transações que forem efetuadas em seu nome no

sistema eletÍônico, assumindo como Íirmes ê veÍdadeiras suas propostas e lances.

16.5. A proposta de preços deverá ser elaborada em conformidade com o Modelo de Proposta

Comercial - Anexo lt do Edital e observando as exigências contidas neste instrumento convocatório,

sob pêna de desclassificação.

16,5. 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 todâs e quaisquer despesas, salários, encargos sociais, trabalhistas e previdenciá rios,

I
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fardamento, materia is utilizados para

incidentes sobre o objeto licitado.
a prestação dos serviços, tributos diretos e re

16,7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta inicialmente apresentada,
salvo nos casos de a.iustes de valores, após o encerramento da etapa de lances, se houver.

16.8. O Licitante vencedor do certame poderá apresentar com a sua proposta de preços a

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

17,L, Paru julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREçO

ofertado pelo valor total do item (valor unitário x quantidade).

17,2, 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.

17.3. Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente e na ordem de classificação,
até a apuração de uma proposta que atenda o Edital.

17.4. Ocorrendo a situação a que se refere o subitem acima, o Pregoeiro poderá negociar com a

licitante para que seja obtido preço melhor.

17.5. Uma vez acêita a proposta quanto ao valor e ao objeto, e verificado o cumprimento dos

requisitos de habilitação, o Pregoeiro anunciará a licitante vencedora.

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

17.7. Constatado o atendimento às exigências do Edital e verificada a regularidade dos atos
praticados pelo Pregoeiro, a autoridade competente registrará no sistema, a homologação do
Pregão.

17.8. 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.

17.9. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade .jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eflcácia
para fins de habilitação e classificação.

18.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro luBar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro:

18.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-
aof .apos.tcu.eov.brl).

18.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada, em
relação à habilitação jurídica, à re8ularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação

tosnd
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técnica.

18.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena

de inabilitação.

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

18.5, Não serão acêitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo

aqueles legalmente permitidos.

18,6. Se 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 filial, exceto aqueles

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da

matriz.

18.7. Serão aceitos registros de CNP., de licitante matriz e filial com diferenças de números de

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

recolhimento dessascontribuições.

18.8. 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 habilitação:

18.9. DECTARAçÔES

a) Declaração de Atendimênto aos Requisitos deste Edital, conforme disposto no lnciso Vll, art.

4.e da Lei n.e 70.52012002, nos termos abaixo:

MODELO DE DECI.ARAçÃO - ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO EDITAL

lnciso Vll, art.4e da Lei n.s 10.520/2002
pREGÃO E1ETRôN I çg n.e __)l 2021

nome da em Íesa CNPJ n.e. sediada à ndere o com leto declãra sob as penas

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

DECLARANDO, ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação constante

do Edital ense.iará aplicação de penalidades à declarante.
Local e deta

Nome / número do C.P.f do Declarante ou Representante Legal da Empresa
(Assinâtura) carimbo do CNPJ

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

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

MODETO DE DECLARAçÃO - NÃO UTITIZAçÃO DE MÃO DE OBRA

tNFANTTt pREGÃO E161p611ç9 1.e_______-./2021.

(nome da emoresa) , inscrita noC.N.PJ. n.e. . por intermédio de seu representante legal

o(â) sr.(a)- portado(a) da Carteira de ldentidade ns órgão expedidor_, e do CPF ne

DECIARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei ns 8.666, de 21 de junho 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 ressalva acima.

Local e data
Nome / número do C.P.F do Declarante ou Rêpresentante Lêgal dâ Empresa

(Assinatura)

a,,] ã*

\



':ri. --i rN
§Ii/,

c.-'§

rí
PRTFEITURA MUNICIPAI. DE I.ARANIAL DO IARI

SECREÍARIA MUNICIPAI- DE ADMINISTRAçÃO E PI-ANEJAMENÍO
Equipe de Pregão

18.10. HABTLTTAçÃO JURíDtCA

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercant
da Junta Comercial da respectiva sede.

rs, a cargo

18.11. DA REGULARIDADE FISCAT E TRABALHISTA

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

b) 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-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),

conforme a Portaria PGFN/RFB n.e t.75L, de 02 de outubro de 2014, abrangendo as contribuições
previdenciárias;

c) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF, emitido pela

Caixa Econômica Federal;

d) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda

ESTADUAL da sede do licitante;

el Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda

MUNICIPAt da sede do licitante;

Íl Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do Título Vll - A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.e 5.452, de 1e de maio de 1943.

18.11.1. As Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, por ocasião da participação
em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

18.11.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo

de 05 (cinco) 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 parcelamento do débito, e emissão de

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme dispõe o ãrt.
43, § 1e da Lei Complementar n.e ]^23/2ú6, com a redação dada pela Lei Complementar n.e

tal /2014;

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

b) No caso de sociedade empÍesária: ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor),
devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso

de sociedade por ações, acompanhado de documentos comprobatórios da eleição dos atuais
administradores, acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

c) 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 seus administradores.

d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pelaJunta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição
de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 39 da lnstrução Normativa nq

36, de 02 de março de 2017, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNCRC.

e) 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.

f) RG e CPF do representante legal da Empresa (Cópia)
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direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei ns 8.666, de 21 de junho

de 1993, sêndo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

18.12. QUAUFTCAçÃO ECONÔMtCA E FTNANCETRA

a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo 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;

18. 13. QUALTFTCAçÃO rÉCrurCa

a) Atestado (s) de capacidade técnica, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou

privado, que comprove(m) o fornecimento semelhante ao objeto desta 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 responsável pelo setor

encarregado do obieto em questão.

a.1) A empresa poderá apresentar mais de um atestado de capacidade técnica a fim de

comprovar a sua aptidão para a execução do objeto da licitação.

19.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma

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

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

durante a sessão, na fase de habilitação.

19.3. 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 enviados por meio eletrônico, havendo

campo específico para esse fim no site www.licitacoes-e.com.br.

19.4. Os demais licitantes, caso ha.ia interesse, poderão apresentar seus memoriais também por

meio eletrônico, no prazo de 03 (três) dias a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes

assegurada vista lmediata dos autos.

19.5. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de

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

19.6. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

19.7. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento.

19.8. Caberá à autoridade competente decidir os recursos contra ato do Pregoeiro, quando este

mântiver suâ decisão.

19.9. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da

COMISSÃO PERMAN ENTE DE tlClTACÃO: Avenida Tancredo Neves , ne 2.605 - Bairro Agreste -

Laranjal do Jari - Amapá - CEP 68.920-000..

19.10. Decididos os recursos e constatadâ a regularidade dos atos praticados, o pregoeiro

adjudicará o objeto e a autoridade competente homologará o procedimento licitatório
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20.1. Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro fará a adjudicação do lote ao licitante vencedor,
após o que encaminhará à autoridade competente para homologação da licitação.

20.2. Havendo recurso, após deliberação sobre o mesmo, a autoridade competente fará a

adjudicação do objeto, homologando em favor do licitante vencedor.

20.3. Se o ad.iudicatário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não apresentar
situação regular no ato da assinatura do contrato, estará sujeito às penalidades previstas no ltem -
DAS SANçôES. Neste caso, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, e a habilitação dos
proponentes, observada a ordem de classificação, até apuração 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.

21.1. Os fornecedores que forem adjudicados serão convocados para formalização contratual 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 parcial.

21.2, O documento de que trata o subitem anterior terá caráter convocatório e será emitido em 03
(três) vias, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data de convocação para

assinatura.

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

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

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

21.5, No caso de desconformidades no fornecimento, local de entrega, aceite e recebimento, a

Contratada deverá sanar a irregularidade dentro do prazo que for estabelecido ou apresentar
recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da notificação, cabendo ao órgão
participante a solução definitiva da questão.

21.6. 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 de Assistência 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.

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

frequente contato com o preposto da contratada, para solução de êventuais problemas e / ou

esclarecimentos;

21,8. O servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização anotará em registro próprio

todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento dos materiais contratados, determinando de

imediato o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

21.9. A SecÍetaÍia solicitante registrará todas as ocorrências relacionadas com a execução do

objeto, devendo ainda:

a) Atestar as notas fiscais correspondentes à execução do objeto contratual;

\'., YÍ .;
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b) Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências necessárias
para a boa execução do objeto contratual;

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

d) Fiscalizar a execução do objeto contratado, de modo que sejam cumpridas integrãlmente 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 quãlquer
descum primento do Termo contratual;

g| Registrar as ocorrências havidas, firmado juntamente ao preposto da CONTRATADA;

21.10.O contrato porventura firmado terá como gestor(a) servidor nomeado através de portaria.

21.11. As decisões e providências que ultrapassem a competência desses servidores ou comissão
deverão ser solicitadas ao seu superior, em tempo hábil, visando às medidas convenientes.

21.12.4 fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da
CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual.

22,1. 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 n.s 8.666/93, após a apresentação
da Nota Fiscal, contados da data de sua liquidação, desde que acompanhada do ãtesto dos serviços
deferido pelo fiscal da contratação;

22.2. O pagamento será efetuado após empenho e liquidação da.despesa por meio de crédito em
conta-corrente indicada pelo licitante(s) vencedor(es), no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos,
mediante a âpresêntação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo Contratante.

22,3. O Servidor responsável pelo recebimento, identificando qualquer divergência na nota

fiscalfatura, deverá devolvê-la à Contratada para que sejam feitas as correções necessárias.

22.4, Para fazer jus ao pagamento, a êmpresa deverá apresentar, acompanhado da Nota Fiscal,

atualizações das certidões, que na ocasião estiverem vencidas, quais sejam:

a) Regularidade para com Fundo de Garantia por Tempo de 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

relativos a Tributos Administrativos pela Secretaria da Receita Federal (SRF) e a inscrição em Dívida

Ativa da União junto à Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN), emitida pela Secretaria da

Receita Federal, abrangendo as contribuições previdenciárias;

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

22.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência na documentação
solicitada nos itens anteriores, bem como enquanto houver pendência de liquidação de obrigação

financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

22.6. 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.

22.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer

gz
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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.

22.8. Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

22.9. O preço será fixo e não sofrerá reajuste.

22.10.O Município poderá deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou

indenizações devidas pela Contratada;

22.lL.PaÍa efeito de pagamento, serão computados apenas os quantitativos efetivamente
fo rnecidos.

23.1, 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 deste

Termo;

23.2. A empresa ficará obrigada a substituir os itens rejeitados, no prazo máximo de 48 (quarenta e

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

Gestora;

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

Secretaria Gestora;

23.4. No caso de desconformidades nos fornecimentos, aceitê 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;

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

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

caso o mesmo não estejâ de acordo com o especificado neste Termo.

24.1. DEVERES DO PROPONENTE QUE TENHA SEU PREçO REGISTRADO

24.1.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a Empresa deverá:

a) fornecer os produtos dentro dos padrões de qualidade estipulados pela Secretaria solicitante, e

ainda de acordo com as especificações constantes neste Edital 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 solicitânte acompanhe o fornecimento dos produtos,

sempre que solicitado;

f) Manter, em compatibilidade com o compromisso a ser assumido, duÍante a vigência do contrato

referente a este Pregão Eletrônico, todas as condições de habilitação e de qualificação do produto

exigido na licitação;

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

Fornecimento própria, informando ainda as possibilidades de fornecimento em condições

ti
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diferentes; i
I

i) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do contratante, cujas

obrigações se obriga a atender prontamente.

j) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

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 objeto da contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de
qualquer transgressão de seus prepostos ou convenentes.

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

celular e Íax, para que a SecÍêtaÍia 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 contratada.

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

unitários e total;

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

q) Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de

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

f iscalização ou acompanhamento pelo CONTRÂTANTE.

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

obrigações contratuais;

24.2. DEVERES DO ÓRGÃO GESTOR

24.2,1. Na vigência da Ata de Registro de Preços, compromete-se o Órgão Gestor gerenciar o objeto
nos termos abaixo.

a) prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela CoNTRATADA;

b) notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas nos produtos

fornecidos;

c) atestar 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, acompanhamento 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.

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

i) encaminhar ao Departamento de Contabilidade/Tesouraria as Notas Fiscais da CONTRAÍADA

para posterior pagamento;

j) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do Contratante para

TI\
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tratar de assuntos pertinentês ao objeto contratado;

k) 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.

25.1. Após registrados os preços a contratação será formaliza mediante ordem de fornecimento,
nos termos do artigo 62 da Lei ns 8.666/93.

25,2. 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 esse efeito, o pÍazo de 05 (cinco) dias úteis.

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

subitem anterior, não apresentar situação regular no ato da assinatura do lnstrumento Contratual ou
na retirada da nota de empenho, ou ainda, recusar-se a assinar o mesmo injustificadamente,
convocar as demais licitantes classificadas, se houver, na ordem de classificação, sem prejuízo da

aplicação das sanções previstas neste Edital.

25.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado
pela CONTRATADA, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela

Secretaria Contratante.

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

realização do pagamento, poderão ser exigidas a apresentação das certidões atualizadas e a

comprovação das condições de habilitação consignadas no Edital, e as quais deverão ser mantidas
pela licitante durante a vigência do lnstrumento Contratual.

26,1 Com fundamento no artigo 7e da Lei ne 70.520/2OOZ ficará impedido de licitar e contratar
com a Administração Pública pelo prazo de até cinco anos, sem pre.juízo das demais cominações

legais, a licitante que:

25.1,1 Não assinar a ata, quando convocada no prazo de validade de sua proposta;

26,1.2 Deixar de entregar documentação exigida no edital;

26.1,3 Apresentar documentação falsa;

26.1,4 Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;

26.1.5 Falhar ou fraudar na execução do contrato;

26.1.6 Não mantiver a proposta;

26.1.7 Comportar-se de modo inidôneo;

25.1.8 Fizer declaração falsa;

26.1.9 Cometer fraude fiscal.

25.2 Além da sanção prevista no item anterior, a Administração poderá aplicar à Empresa

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

contrato:

,fi..
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26.2.1 Advertência;

26.2.2 Multa de 0,5% ao dia, aplicada sobre o valor dos itens faltantes, no caso de atraso na

entrega dos produtos;

26.2.3 Multa de 10%, aplicada sobre o valor da ata ou ordem de fornecimento, no caso de

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

26.2.4 Multa de 10%, aplicada sobre o valor da ata, no caso de inexecução total ou rescisão por
culpa da Empresa Proponente;

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

27.1 A Administração, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente
justificadas, poderá revogar a presente licitação, em face de razões de 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 ofÍcio ou por provocação de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

27.2 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.

28.1. 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 MINISTÉR|O PÚBLICO para que sejam adotadas as providências direcionadas à

apuração dos fatos e instauração do competente procedimento criminal, sem prejuízo da abertura

de processo administrativo para os fins estabelecidos no art. 88, inciso Il, da Lei n'8.666/93.

29.1 As normas que disciplinam este PreBão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da

disputa entre as interessadas, desde que se.iam atendidos o interesse da Administração, o princípio

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

29.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato 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.

29.3 A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos

apresentados em qualquer fase da licitação.

29.4 Reserva-se a Pregoeiro o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade, informações

complementares.

29.5 No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes 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.

29.6 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Administração

revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse pÚblico, derivadas de fato superveniente

/
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comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de oÍício ou por provocação, mediante ato escrito e

fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. O
MUNICíPlO DE IARANJAI DO JARI poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para

recebimento das propostas ou para sua abertura.

29.7 É facultado ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior:

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 interesse da

Administração, a finalidade e a segurança da contratação;

b) Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer 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.

29.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do

licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua

proposta.

29,9 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,

conforme informações constantes do preâmbulo deste Edital, ao Pre8oeiro, com antecedência

mínima de 02 (doisl dias úteis antes da data de abertura da sessão.

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

29,u As questões formuladas, bem como as respostas de interesse geral, serão divulgadas para

todos os que retiraram o Edital, resguardando-se o sigilo quanto à identificação da empresa

consulente.

29.12 As alterações do Edital que, inquestionavelmente, afetarem a formulação da proposta, serão

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

deu o texto original, reabÍindo-se o prazo inicialmente estabelecido. Do contrário, serão mantidos a

data e horário da sessão.

29.13 As situações não-previstas neste Edital, inclusive as 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.

29.14 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.

30.1. Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo Pregoêiro 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.

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

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

I

Laran.ial do lari/AP, xxx de xxxxxx de 2021.
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PREGÂO ETETRÔNICO SRP N'«)2/2021 - PMU

ANEXO I

TERMO DE REFERENCTA O57 /2021

aPRovo o rERMo oE REFERÊNcra

CONFORME A LIGISLAçÃO VIGENÍE
Er]. _J _/

MAIARÁ CÁI.DAS CHAGÂS

Secretária Municipâl de Assistência Social

DECREÍO 21412020/PMU

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAI. - CRAS

O CRA§ é o equipomento estoiol que referencio os fomílios no seu territorio d'

obrongêncio, constituindo-se no principol porto de entrodo do Político de Assistênci.

Sociol.

As unidodes de serviços desse nível de proteçôo locolizodos no território sô

referenciodos oo CRAS, possibilitondo o orgonizoÇõo e o hierorquizoçÔo do reC'

socioossistenciol no tenitório, cumprindo o direkiz de descentrolizoçôo do político d,

ossistêncio sociol.

O CRAS deve orticulor os serviços socioossislenciois do tenitorio, tendo em visto ,

rompimento do otendimento segmentodo e descontextuolizodo dos situoções cl

vulnerobilidode sociol vivenciodos, otuondo de formo integrodo com o red,

socioossistenciol e intersetoriol.

I - OBJETO

Aquisiçôo, de formo emergenciol. de 2.370 (dois mil trezenlos e setento) CESTAS BÁSICAS

como ouxilio olimentoçôo o serem fornecidos sob demondo, poro otender ós Íomílios er

situoçôo de vulnerobilidode sociol no Zono Rurol do Município de Loroniol do Jor

codoslrodos no Progromo CRAS - Centro de ReÍerêncio de Assistêncio Sociol, tend

como recurso finonciodor o emendo porlomenlor progromoçõo I

160027920200007 o ser repossodo no fundo Municipol de Assistêncio Sociol (FMAS).
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2 - JUSTIFICATIVA

2.'l Tol oquisiÇoo iustifico-se em decorrêncio do Pondemio do COVID 19, em totol

conformidode com o Lei Federol n' 13.979/2020. O recurso emergenciol que emboso iol

oquisiçõo esto disposto no Portorio no 3ó9, de 29 de obril de 2020, do Ministério do

Cidodonio, "Dispõe ocerco do otendimento do Codostro Único poro Progromos Sociois

do Governo Federol - Codostro Único, disposto pelo Decreio no ó.135, de 2ó de junho de

2007, no Distrito Federol e nos Municípios que estejom em estodo de colomidode
público ou em situoçôo de emergêncio reconhecidos pelos governos Estoduol.

Municipol. do Distrito Federol ou Federol, inclusive o Emergêncio de Soúde Público de

lmportôncio lnlernocionol declorodo pelo Orgonizoçôo Mundiol do Soúde. em 30 de

r- joneiro de 2020, em decorrêncio do lnfecçôo Humono pelo novo Coronovírus (COVID-

l e)".

2.2 O COVID-19 é umo pondemio de proliferoçôo rópido e que preciso de medi<los

emergenciois poro evitor o contógio, e iombém de preporo dos serviços de soúde,

poro otender os grovidodes e eviior o mortolidode nos grupos de moior risco, sobreludo

os idosos e doentes crônicos. Em nosso regiõo, hó de se ter otençôo iombém os

comunidodes mois ofostodos e com gronde dificuldode de ocesso o serviços

ossistenciois.

2.3 A presente oquisiçõo viso o enfrentqmenlo do situoçôo de emergêncio enr

decorrêncio do COVID-19 e tem por finolidode promover opoio e proteçõo os fomílios e

indivíduos em situoçõo de vulnerobilidode e risco sociol ofetodos e permitir o esse

publico condições odequodos de provisões, de formo o mitigor os riscos quonto o

infecçõo ou disseminoçôo do vírus, de ocordo com o Portorio no 3ó9, de 29 de obril de

2020, do Minisiério do Cidodonio, serôo entregues 2.370 (dois mil lrezenlos e selenlo)

cestos bósicos, conforme necessidode e numerório de fomílios em codo comunidode.

2.4 Dentro desse contexlo, poro otenuor os impoctos socioeconômicos os fomílios '

indivíduos em situoçôo de vulnerobilidode e risco sociol ofetodos pelo pondemio

gorontir os ofertos dos serviços socioossistenciois no ômbito do sistemo Único d,

Assistêncio Sociol (SUAS) no Município de loronjol clo Jori, o Secretorio de Assistênci,

Sociol (SMAS), por meio dos Centros de Referencios de Assistêncio Sociol (CRAS

eloborou um plono de oçõo sociossistênciol que otende o demondo de proteçôo soci<

ós fomílios e indivíduos em otendimento e ocomponhomento, goronlindo o benefici

/áxà
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eventuol AUXILIIO AtIMENTAÇÃO, os fomílios e indivíduos em estodo de risco

vulnerobilidode sociol cousodos por infecçÕo ou disseminoÇõo do Coronovirus, tend

como recurso finonciodor o emendo porlomentor ProgromoçÕo n | 600279202000A

repossodo oo Fundo Municipol de Assistêncio Sociol (FMAS).

. Decreto estoduol no 1.413, de l9 de morço de 2020, declorou Estodo d,

colomidode Público no estodo do omopó em rozÕo do grove crise de soúde públicr

decorrenÍe do pondemio do COVID-19;

. Decreto Municipol no 09ó, de 26 de morço de 2020 - GAB/PMLJ, que declor,
v Estodo de colomidode público em rozÕo do grove crise de pondemio do COVID-19 ,

suos repercussões nos finonços públicos no Município de Loronjol do Jori.

3- DO OBJETO, ESPECTFTCAçÕES r QuarurrTATtvos.

NO QUANT.

5 TATA

PCT

KG

04 - ARROZ bronco, tipo 1 , longo fino, de I kg 2

2

06 - BISCOITO SALGADO, tipo creom crocker.
pocote com protetor interno, de 4009

2

07 - CAFÉ EM PO, torrodo e moído, extro forle, o
vócuo, pocote/ coixo de 2509

2 PCT

08 -CHARQUE 5009
,|

UND

09 - CHOCOTATE em pó 2009 2 PCT

lO - CONDIMENTO EM PO(COLORAU) - 10Og 2 PCT

'll - CoNDTMENTO EM pó (COM|NHO) - l00s I

UND.

PCT

KG l'12 - FARINHA DE MANDIOCA comum de 1 kg 2

DISCRIMINAçAO/ UNIDADES DE CADA CESTA

BÁsIcA

0l

0l - CARNE BOVINA em conservo, de 3209

02 - tEtTE EM Pó 25Og 2

03 - AÇUCAR bronco cristol refinodo, de lkg 2

KG

05 - BISCOITO DOCE SORTIDO, pocote com protetor
inÍerno, de 4009

PCT

PCT
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PCT

LATA

UND

TOTAL DE CESTAS 2.370

4 - DA QUAUFTCAÇÃO T CNICA DA CONTRATADA

A empreso

composiÇôo

licitodo.

deveró opresentor iuntomente com os documentos de hobilitoçoc.

do otividode compolível poro otuoÇoo no fornecimento do o obiet

5 - roRMA DE AaUrSrÇÃO

5.1. As oquisições dos moteriois serôo feitos de ocordo com o necessidode

conveniêncio do Secretorio de Assistêncio Sociol, medionte o emissôo de notos d'

empenho.

- 5.2. A entrego de moteriois somente deveró ser efetuodo pelo licitonte vencedor opc

recebimento do Noto de Empenho, expedido pelo setor de contobilidode, em conjunÍ

com o selor de compros do Secretorio de Assisiêncio Sociol nos quontitolivos indicodc

no reÍerido correspondêncio oficiol.

6 - RECEBIMENTO, PRAZO E LOCAT DE ENTREGA

6. 1. Os moteriois serôo recebidos pelo seior de compros do Secrelorio de Assistênci,

Sociol, locolizodo no Ruo Liberdode, n'804 - Agreste loronjol do JorílAmopó. CEP: ô8.920

000.

o) Provisoriomente, no oto do enirego, poro efeilo de posterior verificoçôo d,

conformidode do produto com os especificoções constontes do proposto do empresc

l3 - FARINHA DE MILHO flocodo 5009 2 PCÍ

2 KG

2l5 - MACARRÃO com ovos, tipo espoguele, de
5009 pocote

UND2

I UNDl7 - OLEO de sojo refinodo, de 900m1

1 CUBAl8 - OVOS cubo c/ l5 ovos

I KGl9 - SAt iododo refinodo, de I kg

520 - SARDINHA oo óleo em conservo, 2009

I2l - VINAGRE DE VINHO, de 750m1

;xà

l4 - FEIJÃO tipo 1, de I kg

1ó - MORTANDETA 5009
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morco modelo, embologem, especificoções técnicos e níveis de desempenho mínim,

exigidos.

b) Definitivomente, opós o verificoçôo do quolidode, do quontidode dos produios e su,

consequente oceitoçôo, medionte o emissõo do Termo de Recebimento Definiliv

ossinodo pelos portes.

A entrego deveró ser de responsobilidode do licitonte vencedoro, o recebimento serr

conforme descrito ocimo. No entonto, o recebimenio provisório e deÍinitivo poderc

tombém, ser efetuodo concomitontemente, desde que estejo presente um representont'

do empreso fornecedoro e que os produtos sejom devidomente conferidos, conform,

descrito ocimo.

\- 6.2. O prozo de entrego do objeto seró imedioto, o porÍir do recebimento do Noto d,

Empenho.

ô.3. Os moteriois deverõo ser entregues devidomenie protegidos e embolodc

odequodomente contro donos de tronsporte monuseio, ocomponhodos dos respectivc

notos fiscois, Setor de Compros do Secretorio de Açôo Assistêncio Sociol, locolizodo ô Rut

Libedade, no804 - Agresle Loronjol do Jorí/Amopá. CEP: 68.920'000, de segundo o sexic

feiro entre os 8:00 e os l2:00 horos e l4:00 os l8:00.

7-GARANIIAEVATIDADE

7.1. Todos os produtos fornecidos deverôo possuir gorontio de doio de volidode

embologem ou outros, por período mínimo dentro dos períodos estipulodos pelo Codig,

de DeÍeso do Consumidor.

8 - OBRIGAÇÔES DA CONIRAIADA

8.1. Fornecer os itens em esirito conformidode com os especificoçôes constonles d,

termo de referêncio, devendo ser de primeiro quolidode, nunco ontes utilizodos, e conle

os corocterísticos peculiores, e, bem ossim, quondo for o coso, possuir em suo

embologens uniiorios especificoçôes de peso, medido, quontidode, cor, orientoções d'

empilhomento, período de gorontio, prozo de volidode e demols informoções que s'

fizerem necessórios poro o perfeito monuseio e tronsporte;

8.2 Entregor os ilens respeitondo o doto de volidode mínimo informodo no editol e set

onexos;

,Iü§
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8.3 ofertor os moteriois com o doto de volidode nôo inÍerior o 24 (vinte e quoiro) mese

conforme certificodo do fobriconte.

8.4 os moteriois, objeto do certome, deverôo estor disponíveis poro início d

fornecimenio o portir do doto de osslnoturo do controto.

8.5 Poro o tronsporte dos moteriois que dependem de controle especiol de temperotur,

deverõo ser seguidos às normos vigenles estobelecidos, poro monter o conservoçôo dc

produtos entregues de formo o nõo olteror o quolidode.

8.ó. Reporor, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, o suos expensos, no toiol ou er

porte, o item em que se verificorem vícios, defeltos ou incorreções;

8.7. Respeilor os normos e procedimentos de controle interno referentes oo ocess(

.- circuloçõo e permonêncio de pessoos e bens nos dependêncios do CONTRATANTE;

8.8. Substituir os itens nôo oceitos imediotomenie, conlodos do horo do oviso de reieiçõ<

quondo comprovodo o desconformidode com os especificoções incluÍdos no editol

seus onexos e no proposto.

8.9. Credencior, junto oo setor competente do CONTRATANTE, os empregodc

pertencentes oo seu quodro de pessool encorregodos de proceder à execuçôo d,

controto, os quois deverõo esior devidomente identificodos com crochó;

8.10. Monter, duronte o período de conlrotoçôo, os condiçôes de quolificoçôo

hobilitoçõo exigidos pelo legisloçõo, devendo comunicor o CONTRATANTE

superveniêncio de foto impeditivo do monulençôo de tois condiçôes;

8.'l l. Assumir o responsobilidode pelos donos cousodos o bens perlencentes

CONTRATANTE ou o terceiros decorrentes de culpo ou dolo duronte o execuçôo d

objeto.

8.12 responsobilizor-se pelo lronsporte dos medicomentos, de seu estobelecimento oté

locol determinodo, bem como seu descorregomento.

9 - OBRIGAçÕES: Secretorio de Assistêncio Sociol

9.1. Asseguror o livre ocesso dos empregodos do CONTRATADA, quondo devidoment'

identificodos e uniformizodos, oos locois em que devom executor suos torefos;

9.2. Fornecer o CONTRATADA todos os esclorecimentos necessórios oo fornecimento dc

moteriois controtodos;

fi
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9.3. Efetuor, com pontuolidode, os pogomentos à CONTRATADA, opos o cumprimenl,

dos formolidodes legois;

9.4. Devolver ô empreso o moteriol que nôo posso ser corrigido, opós suo substiluiçõo pc

outro novo;

9.5. Emitir o oceite do objeto controtodo opós verificoçoo dos especificoÇões, rejeitond,

o que nõo estiver de ocordo por meio de notificoçôo o CONTRATADA;

9.6. Receber os moteriois no formo e prozos estobelecidos neste termo e no Editol d-

licitoçôo.

IO.I - FORMA DE PAGAMENTO

\- I0.1. O pogomenlo pelo fornecimenio dos moteriois seró efetuodo em oié 30 (trinto) dio'

medionte o opresentoçõo do Noto Fiscol conespondente, devendo estor devidomeni'

otesÍodo por servidor designodo poro o gestôo do controto.

10.2. Poro fozer .jus oo pogomento, o empreso vencedoro deveró comprovor stJ'

odimplêncio com o seguridode sociol (CND), com o FGTS (CRF) e com o Jusliço d<

Trobolho certidõo negotivo (CNDT).

10.3. Nenhum pogomenlo seró efetuodo q CONTRATADA enquonto pendente o'

liquidoçÕo quolquer obrigoçôo finonceiro que lhe for imposto em virtude de penolidoc

ou inodimplêncio controtuol.

10.4. A critério do Administroçoo poderõo ser utilizodos os pogomentos devidos por,

cobrir possíveis despesos com multos, indenizoçôes o terceiros, ou outros C'

responsobilidode do controtodo.

10.5. O pogomento seró otrovés de Tronsferêncio boncório, medionte crédito oberto er

conto corrente em nome do fuluro CONTRATADA.

10.6. A Secretorio de Assistêncio Sociol nôo se responsobilizoró pelos cuslos que

Licitonte controiodo reolizor poro olém do volor totol controtodo.

I I - DA PREVTSÃO ORçAMENTARTA

I l.l. As despesos decorrentes do controtoçõo correrõo à conto dos Recursos do:

14219UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

TUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

FMAS. FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL DE

LARANJAL DO JARÍ

08



í""ãrreÉr

6

PREFEITURA MUNICIPAL DE IARANJAL DO JARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçÃO E PTANUAMENTO - SEMAP

Equipe de Pregào

00r 9 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASLJ

AçÃO: 2036 MANUIENÇÃO PROGRAMA PROTEÇÀO
SOCIAL BÁSICA _ CRAS.

NATUREZA DE DESPEZA: 339032
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DrsTRrEUrÇÃO GRATUTTA.

IONTE DE RECURSO: I31 1.9?t 9 covtD-19

12 - DA HSCAUZAÇÃO

12.1 . A Entrego dos moteriois serÕo ocomponhodos e fiscolizodos por um servidc

designodo otrovés de portorio poro tol fim, cobendo-lhes os otribuiçôes

responsobilidodes do ort. ó7 do Lein'.8.6ó6193, sem prejuÍzo dos sonÇões odministrotivos.

penois cobíveis.

12.2. Cobero oo Fiscol do controto verificor o execuçÕo do objeto goronÍindo ,

quolidode desejodo e otestor e encominhor os notos fiscois oo Setor competente por

outorizor os pogomentos.

12.3. A fiscolizoçoo seró exercido no interesse do CONTRATANTE e nÕo exclui nem reduz.

responsobilidode do CONTRATADA, inclusive peronte terceiros, por quoisque

irreguloridodes, e, no suo ocorrêncio, nôo implico corresponsobilidode do Poder Públic

ou de seus ogentes e prepostos.

Loronjol do Jori, l9 de Novembro de 202(.

TUIZ ANDRE PINTO TARIAS

COORDENADOR DO CRAS

PORTARIA N' OOóI /2OI 9- GAB/SMAS/PMLJ

&ür-'
:-EIFJ
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PROGRAMA DE TRABALHO:
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Razão Social:
CNPJ:

Endereço:
Fone/Fax:
Nome do Representante Legal:

PREFEITURA MUNICIPAI, DE LARANJAI, OO JARI

SECRTÍARIA MUNICIPAI. OE ADMINISÍRAçÃO Ê PIANEJAMENÍO, SEMÂP

Equlpe de Prêgão

PREGÃO ETETRÔN|CO SRP N" OO2l2021 - PMU

ANEXO II

RG e CPFI

Pregão Eletrônico sRP ne r/2021- Registro de Preços

ITEM ESPECIFICAçÃO QUANTIDAOE UNIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

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

certame, caso não seja indicado, será considerada de 60 (sessentâ) dies corridos.

2. Declaro que nos preços ora propostos e naqueles que por ventura vierem a ser ofertados, por meio de

lances, estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis ao perfeito fornecimento dos produtos, tais

como: impostos, taxâs, transporte, acomodação, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que por ventura

venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

3. Dêclaro que estamos de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada.

4. o prâzo máximo para entrega dos produtosserá de-dias, contados a partir da solicitação da

Contratante.

5. O valor da proposta e de RS nos termos acima.

cidade/UF, _ _ de 

-de 

202L

,,,

(Carimbo e Assinatura do Representant€ legal da Empresa)

MODETO DE PROPOSTA COMERCIAL
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ANEXO t

MODETO DE DECTARAçÃO DE ELABORAçÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

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

Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da {identiÍicação da licitação) foi elaborada de maneira independente
(pelo Licitante), e o conteúdo da pÍoposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido dê quelquer outro participantê potenciel ou de fato da (identiÍicação da licitação), por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identiÍicação da licitação) não Íoi inÍormada,
discutida ou recebida 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, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;

(dl que o contêúdo 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 pãrticipante 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

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

Cidade/UF, _de_de 2021

-;!à-

E"*'

i

PREFEITURA MUNICIPÂL DE LARANIAI. OO IARI
SECRETÂRIÂ MUNICIPAT OE ÂDMINISTRAçÃO E PI.ANEIAMENTO, SEMAP

Equipe de Pregão

PREGÃo ELETRÔNtco sRp N' oo2l2021 - pMU

(representante legal do licitante no âmbito da licitação, com identificaçâo completa)
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PREFEITURÂ MUNICIPAI- DE TARANIAI- OO IARI
SECRETÀRIA MUNICIPAL OE ÂDMINISTRAçÂO E PLANUAMENTO. SEMAP

Equipe de PreSão

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N' OO2l2021 . PMU

ANEXO IV

MTNUTA DO CONTRATO Ne ____J2021-PMU

CONTRATO DE FORNECIMENTO

PARCELADO QUE ENTRE SI CELEBRAM A

SECREÍARIA MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAT DE LARANJAL DO

JARI, COMO CONTRATANTE, E A
EM PRESA coMo
CONTRAÍADA, NA FORMA ABAIXO

ESTABELECIDA.

Pelo presente instrumento, e nos melhores termos de direito, os no Íim assinados, de um lado, como

CONTRATANTE, A SECRETARIA MUNICIPAT DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SMAS, ATTAVES CJO FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL, Pessoa lurídica de Direito Público lnterno, CNPJ n. s 13.829.03 210007-46, situada na Avenida

Liberdade ne 804, bairro Agreste, CEP 68.920-000, Laranjal do ..lari-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 CNP.J ne ......................., com sede na Rua .... ... ......... . ns

, Cidade-UF - cEP , neste ato representada pelo Sr RG...., Bairro.....

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

Cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e estâbelecem

FUNDAMENTO TEGAT:

Constituição Federal;

Lei ne 4.320, de 17 de março de 1964;

Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993, e alteraçôes posteriores;

Lei ne 1.0.520, de 17 de.iulho de 2002;

Decreto ns 1.0.024, de 20 de setembro de 20L9;

CúUSUIA PRIMEIRÂ . DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem por objeto aquisição de 2.370 (dois mil trezentos e setenta) Cestas Básicas - como

AUXILIO ALIMENTAçÃO, com a finalidade de distribuição, em forma de Benefício Eventual, para atender às famílias

em situação de vulnerabilidade social na Zona Rural do Município de Laranjal do Jari, referenciadas pelo CENÍRO DE

REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, conforme descrito no Anexo I do edital do Pregão Eletrônico 002/2021-

SEMAP/PMU.

;fl§'
\.. fÍ

cúUsUtA SEGUNDA. DÂ vIGÊNCIA:

2.L. O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contâda a partir da data de sua assinatura.

cúusutA TERcEtRÂ - DAs coNDtçÔEs DE REcEBtMENÍo Do oBJETo:

3.1. O recebimento do objeto deste intrumento compreenderá duas etapa5 distintas, a seguir discriminadas:

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

contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste

lnstrumento e na proposta que ocorrerá por ocasião da entrega dos produtos no local indicados no item 4.2

deste Contrato.

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 circunstanciado.

,
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'.,ÉPREçEITURA MUNICIPAI. DE I.ARANJAI. DOIARI

SECRETARIA MUÍ{ICIPAI- DT ADMINISTRAçÃO E PLANEIAMENTO. SEMAP

Equipe de Prêgão

CúUSULA qUARTA: Do PRAZO E DO tOCAt DE ENTREGA:

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

Contratada.

4.2. O local da entrega deverá ser na Rua Liberdade, ns 804 - Agreste Lâranjal do Jarí/Amapá. CEP: 68.920-000, de

segunda a sexta-feira entre as 08h00min e as 12h00min horas e 14h00min as 18h00min.

cúusuTA QUINTA: DAs coNDIçÕEs DE PAGAMENTo:

5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contâdos da apresentação da nota fiscal eletrónica 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 CoNTRATAoA 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

indicâdo pela mesma.

5.4. A licitante vencedora indicará na nota fiscaufatura 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 quãlquer obrigação financeira que lhe for
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.

5.6. O pagamento se fará mediante a apresentãção dos documentos de regularidade junto ao lnstituto Nacional de

Seguridade Social/INSS e Fundo de Garantia por Tempo de 5erviço/FGTs, sem as quais o pagamento ficará retido.

5.7. No caso de eventual atraso de pâgamento, desde que a CONTRATAOA não tenhâ concorrido de alSuma forma

para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima

referidâ e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=lxNxVP
Onde:
EM = Encargos moratóriosi
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:

| = (TX/100)

365

l= (6/100)

365

| = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CúUSUI.A SEXTA . DA VATIDADE DO PRODUTO:

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

DeÍesa do Consumidor.

cúusurA sÉÍrMA - DA FtscalrzAçÃo Do coNTRATo:

7.1. A fiscalização da execução deste Contrato será exercida por agente do CONTRAÍANTE, devidamente designado

pâra tanto, ao qual competirá velar pela perfeita execução do fornecimento, em conformidade com o previsto no

Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico ne OO2l2O27, na proposta da CONTRATADA e neste instrumento.

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

CONTRATAOA, 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, nãs mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessárias ao objeto do presente Contrato, até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado

deste Contrato.

7.4. É Íacultada â supressão além do limite estabelecido no item anterior, mediante acordo entre as partes.
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PREFEITURA MUNICIPAT DE I.ARAN'AI- DO.IARI

SECRETARIA MUNICIPAI- DE ADMINISTRAçÃO E PLANUAMENTO. SEMAP

Equipe de PreSão

CúUSUtA OITAVA . OERIGAçÕEs 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 de servidor ou comissão especialmente designãda, o cumprimento das

obrigaçôes da CONTRATADA, sob os aspectos quantitativo e qualificativo, anotando em re8istro próprio as Íalhas
detectadas e comunicando à CONTRATADA quaisquer fatos que, a seu critério, exijãm 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 empresâ a ser contratada de acordo com o preço, os prazos e as condições estipuladas
no edital e na licitação;

8.7. A Administrâção não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros

em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

cúUsUtA NoNA . oBRIGAçÕEs DA coNTRAÍADA

9.1 Realizar o fornecimento dos produtos, no prazo e condições definidos no Edital e Termo de Referência {Anexo l),

além das obrigaçôes assumidas na proposta firmada pela contratada e dirigida a contratante, que,

independentemente de transcrição, faz parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrariei

9.2. Fornecer preço à vistã com tributos, mão de obra, seguro e despesas de quãisquer natureza incidentes direta e
indiretamente sobre os serviços, deduzidos eventuai5 descontos;

9.3. lnformar o nome do responsável pãra 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 fi scalização;

9.4. Fornecer os produtos referentes ao objeto desta licitação dentro dos parâmetÍos e rotinas estâbelecidos com

observância às recomendaçôes aceitas pela boa técnica, normas e legislações;

9.5. Aceitar â 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 fornecimento 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, todâs as condições

de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.8 Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto
licitado, tais como: a) salários; b) seguros de acidentes; c) taxas, impostos e contribuiçôes; d) indenizações; e) vales-

refeição; f) vales-transporte; e g) outras que porventura venham a ser criadas e exi8idas pelo Governo;

9.9. Responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANÍE ou a terceiros, decorrentes de

sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou

ao acompanhamento pelo CONTRATANTE;

9.10. Responder, 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. Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, Íiscais e comerciais resultantes da adjudicação;

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

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando
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do fornecimento do objeto, ainda que acontecido nas dependências do CONÍRATANÍE;

9.13. Não subcontratar ou transferir a terceiros, nem mesmo parcialmente, a execução do presente objeto, sem
prévio consentimento por escrito da Contrâtante, sob pena de incorrer nas penalidades nele previstas;

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

objeto;

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

ação ou omissão de seus empregados;

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

9.17. Apresentar, sempre que solicitado pelo gestor do contrato, no 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 ne 8.078, de 1990);

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

9.20. Cumprir fielmente as obrigações deste instrumento.

cúusurA DÉcrMA - DÂ DorAçÃo oRçÂMENTÁRrA:

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

FMAS - FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL DE

LARANJAL DO JARí

ASSISTÊNCIA SOCIAL

MANUIENÇÀO DO FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISIÊNCIA SOCIAL - FMASLJ

MANUIENÇÃO PROGRAMA PROTEÇÀO
SOCIAL BÁSICA _ CRAS.

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISIRIBUIÇÃO GRATUITA.

covtD-t 9

cúusutA DÉctMA PRtMEtRA - Do vALoR

11.1 - A Contratante pagará à Contratada, o valor total de RS ....... ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) , relativo ao valor total do

item mencionado na cláusula primeira e conforme fixado na proposta da vencedora, já incluidas as taxas, títulos
incidentes e deduzido o desconto, se houver, concedido pela coNTRATADA.

cúUsUtA DÉcIMA SEGUNDA - DAs PEÍ{ALIDÂDES:

12-7. FicaÍá impedida de licitar e contratar com a União, Estado e Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem

pre.juízos das multas previstas neste lnstrumento e das demais cominaçôes referidas no Art. 87, lV da Lei ne

8.666193, no que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante que:

a) deixar de entregar a documentação exigida no Edital;

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

c) apresentar documento fâlso ou fizer declaração falsa;

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

e) não mântiver a proposta, injustificadamente;

f)falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo;

- ,ll Ir-r,
fi

UNIDADE ORÇAA,IENIÁRIA: 14219

TUNÇÃO: 08

PROGRAMA DE TRABAI.HO: 00 r9

2036AçÃO:

NATUREZA DE DESPEZA: 339032

TONTE DE RECURSO: t3lt.99t9



-,ilÀ

tiI'
"" tt\!""

h) cometer fraude fiscal.

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

Federal ns 8.665/93, conforme dimensionamento abaixo, garantido o exercício de prévia e ampla defesa:

a) - advertência;

b) - multa de o,2Yo (zero uírgula 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 valor total da nota de
empenho, recolhida no prazo máximo de L5 (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 L5 (quinze) diâs corridos, contâdo da comunicação oficial;

cúusutA DÉcrMA TERcETRA - DÂ REscrsÂo:

13.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido pelos motivos elencados nos artitos 77 e 78 da l-ei no 8.666/93, e
nas formas previstas no art,79 dã mesma Lei.

CúUSUTA DÉCIMA QUINTA. Do FoRo E DA PUBTIGAçÃo:

14.1 - As questóes decorrentes da execução deste lnstrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgâdas na Justiça Estadual, no Foro da Comârca de Laranjal do )ati/AP, com exclusão de
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

14.2 - Será publicado o extrato do presente contrato no Diário Oficial da União, conforme determina â Lei ne

8.666/93.

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

forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,

CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

SecretáÍia Municipal de Assistência Social

CONTRATANTE

CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAI. DE LARANIAI- OO JARI

SECRETARIÂ MUNICIPAT oE ÂDMINISIRAçÃo E PLANUAMENTo . 5E MÂP
Equipe de Pre8ão

cúusutA DÉctMÂ QUARTA - Do UVRE AcEsso

14.1 - A contratada fica obrigâda a conceder livre ãcesso 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 erterno, conforme art.43 da Portaria lnterministerial ne 424, de 30 de dezembro de 2016.

Laran.ial do Jari-AP,.. de ........... de 2021.
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ESTADO OO AmepÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
coMtssÃo PERMANENTE DE LtctrAçÂo

Memo. N" 019/2021- CPL/PI/LJ

Encaminhamos a Minuta do Edital do Pregão Eletrônico n" 002/2021-PMLJ, Processo no

218.058/2020-SMASPMLJ o qual tem por objeto a aquisição de 2.370 (dois mil trezentos e setenta)

Cestas Básicas - como AUX|L|O ALIMENTAÇÃO, com a finalidade de distribuiçã0, em Íorma de

Benefhio Eventual, para atender às famílias em situaçãr de vulnerabilidade social na Zona Rural do

Municipio de Laranjal do Jari, referenciadas pelo CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCA

S0CIAL - CRAS, para conhecimento, análise e emissão de Parecer Juridico.

Na certeza de contar com vosso valioso apoio, enviamos volos de estima e apreço

Laranjal do Jari/AP, 01 de fevereiro de 2021.

Enivaldo Machado
Prêsidenb
oêcÍÊb n' m&2021 €ABPlrtJ

I
AEMAP

À pRo.luRlpl,tt-.t

Col.omli@hotmail.com
www. laranialdoiari.ap. oov.br/contato @leranialdojari.aP. gov. br

Avenida rancredo Neves, s/no-Asreste, cEP 68.920{00'"*",ü:monj"u1,o"1o"1f3*n.",,



oFÍcro N' o4-o2-21-oo 1-PROWR/PMLr

Ao Sr Presidente
ENIVALDO BALEIRO MACHADO
CPL- Comissáo Permanente de Licitaçáo

ÁssunÍo: Elncaminhar Parecer N"O4O2 2 1 -OO I -PROJI R

Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, venho por

meio deste encaminhar o PARECER N" 04022 1 - 001 - PROJUR,

referente à contratação de empresa para fornecer cestas básicas.

Certos de sua compreensão, agradecemos.

vEs
Assessora Jurtdíca

oAB-3316-AP
Decreto n'1O5/ 2021/ GAB/ PMLI

PROGEM - Avenldo Toncredo Neves, s/n - Agrêste Loroniol do lori - CEP ó8 920-000 Amopó E

lt

Laranjal do Jari, 04 de fevereiro de 2027.
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ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

PROCURADORIA GERAL

PARECER JURíDICO - PROCURADORIA GERAT DO MUNICíPIO

EMEMÁ: LtCfiAçÃO. PREGÃO EIErRÔNICO. SRP - Processo
Licitotório no modolidode Pregdo Elelrônico n" 002/2021'
CPLISEMAP. no tipo menor preço, objetivondo
conlrotoçôo de empreso poro fornecimenlo de Auxíiio
Alimenloçõo - CesÍos Bósicos. Anolisê e porecer jundico
do minulo do Edítol. Fose interno, conforme porômetros
definrdos pe/o Lei 8.6ó6193 e suos oJreroÇoes, do lei
complemento n" l0l 12000, dos ,eis orÇomenlórios, do
DecreÍo 6.170/2007, insrruÇÕo normolivo SIN n' 0l /1997
ou suo sucedôneo, Lei Federol n" 10.52012002' DecreÍo
Federol no 7.89212013 e suos oileroÇoes e oulros
disposiçôes normativ os oplicodos

Senhor Pregoeiro,

I - RETATóRIO

Vem o boilo poro onólise e porecer jurídico, desto Procurodorio,

o Processo Licitotório no modolidode pregôo no formo eletrÔnico, poro

controtoçõo de empreso poro fornecimento de Auxílio Alimentoçõo -
Cestos Bósicos.

\
PROJUR - Avenido Toncredo Neves, s/n - Agre§le - Lorqnjol do .lori- CEP ó8.920-000 Amqpó E

PARECER N" O4O22I - OOI - PROJUR
INTERESSADO: Comissôo Permonente de Licitoçôo - CPL.

ASSUNIO: ConÍrotoçõo de empreso poro fornecimento de Auxílio
Alimentoçõo - Cestos Bósicos, Processo Administrotivo No

2t 8.0 58 I 2020 I S MAS/ P M L J.
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PROCURADORIA GERAL

Tol oquisiçôo seró no modolidode pregôo, em suo formo

eletrônico, do tipo menor preço como criiério o julgomento de menor preço,

nos termos do Lei n' 8.66611993 e Lei no 10.52012002, em vigor, e

considerondo os preços propostos, o volor médio foi estimodo em R§

499.082,50 (quohocenlos e novenlo e nove mil, oilenlo e dois reois, e

clnquenlo cenlovos), conforme o Mopo Comporotivo de Preços de fl. ó0.

Desto formo, os outos forom instruídos com os seguintes

documentos, os quois serõo objetos de exome.

L Memo N'0304/2020-CRAS. fl. 02;
2. Termo de Referêncio, fls. 03/ 1 9;

3. Lei N" 13.97912O2O,Íls.2Ol22:
4. Decretos Estoduois N" 1375/2O2O, N' 137612020 e No 1413,

lls.23/26:
5. Decreio Municipol N" 09612020, fls.27l29;
ó. Fundo Municipol de Assistêncio Sociol, fls. 30/31;
7. Termo de responsobilidode do conselho de ossisiêncio
sociol, fl. 32;
B. Aio do Reuniôo Ordinorio N" I l/2020, fls. 33/37;
9. ResoluÇõo N" 27|2O2O-CMAS, fls. 38/43;

i0. Publicoçôo no DOM N' 3378, fls. 44147;
I l. Despocho, fl. 48;
12. Despocho, fl.49;
'13. Despocho. fl. 50;
14. Cotoções, fls. 51/59;
15. Mopo Comporotivo de Preços, fl. ó0;

I ó. Despocho, fl. ó l ;

17. Dotoçõo Orçomeniório, fl. ó2;
18. OfÍcio N" 051/21-SMAS, fl. ó3;
19. Memo N"010ó/2021-SEMAP, fl. ó4;
20. Memo N'018/2021-CPL, fl. ó5;
2l . Memo N' 1 I I /2021, fl. óó;
22. Publicoçõo no DOM N" 3223, Í1. 67',

23. Minuto do Editol do Pregõo Eleirônico N' 68/88;
24. Anexos, fls.89/103
25. Memo N'019/2021-CPL, fl.l04.

Neste estodo recebi os oulos poro onólise e monifestoçõo, nos

moldes do ortigo 38, porógrofo Único do Lei n'8.ó66193, contendo 104

(cenlo e quolro) poginos.

PROJUR - Avenido Íoncredo Neves, s/n - Agreste - LoÍoniol do Jori- CEP ó8.920-000 - Amoú

\
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II - DA ANÁLISE

Preliminormente, cumpre solienior que o presenie monifestoçôo

lomo por bose, exclusivomente, os elementos constontes nos outos. O

exome pelo Procurodorio do Munícipio fundomenlo-se no porÓgrofo Único

do ortigo óo do Lei Municipol no 430 de 28 de dezembro de 2012. onde: "à

Procurodorio Jurídico Gerol do Município cobem os olividodes de consullorio

e ossessoÍomenlo jurídlco oo Poder Execulivo, sendo regulomenlodo olrovés

de lei complemenlor Específico." (griÍei)

Acrescento que, enquonto orgôo de consulto e

ossessoromento .lurídico, o exome e oprovoçôo pelo Procurodorio sôo

obrigotorios, no Íormo do Arligo 38, porógrofo Único, do Lei n" B.óóól1993, in

verbis:

PROJUR - Avenido Toncredo Neves, s/n AgÍeste - Loroniol do Jori CEP ó8.920 000 - Amopó E

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

PROCURADORIA GERAL

An.38. O procedímento do licíloçõo seró iniciodo com o
oberturo de processo odminislrotivo, devidomenle
ouluodo, protocolodo e numerodo, conlendo o
outorízoçôo respecÍivo, o índicoçdo sucinto de seu
ob;'eto e do recurso proprio poro o despeso, e oo guoi
serôo junÍodos oporl uno ment e: [...]
Porógrofo único. As minulos de ediÍois de licitoçõo, bem
corno os dos conÍroÍos, ocordos, convênios ou olusÍes
devem ser prevíomenle exominodos e oprovodos por
ossessor'o iurídico do Administroçõo.

No entonto, o monifestoÇõo do Procurodorio é estritomente sob

o prismo jurídico, nôo lhe compeiindo odentror no conveniêncio e no

oportunidode dos otos proticodos no ômbito dos secrelorios e comissões,

nem onolisor ospectos de noturezo emineniemente técnico.

Esclorece-se, oindo, que os entendimentos do Tribunol de Contos

do Uniôo (TCU) - citodos neste porecer - devem ser ocotodos, pois é

obrigotorio o vinculoçôo os decisões do Corte de Contos, em motério que

\
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ESTAOO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

PROCURADORIA GERAL

SUMULA TCU 222: As Decisôes do Tribunol de Conlos do
l)niõo, relotivos ô op/icoçô o de normos gerois de
lícítoçõo, sobre os quois cobe privotivomente o Uniõo
legislor, devem ser ocoÍodos peios odminisÍrodores dos
Poderes do Uniõo, dos EsÍodos, do DisÍrilo Federoi e dos
Munícípios.

II. I - DA OBRIGAÇÃO DE TICITAR E DA MODATIDADE LICITATóRIA

As conkotoçôes do Poder PÚblico, em regro, submetem-se o

obrigotoriedode de reolizor licitoçõo, conforme dispôe o ortigo 37, inciso XXl,

do Constituiçôo Federol.

No coso dos outos. o modolidode licitoÍorio escolhido foi o

PREGÃO, instiluído com o Lei n" l0.520, de 17/07 12002, que por definiçõo

legol lem uso restriÍo o controtoçôo de bens e serviços comuns, ossim

considerodos oqueles cujos podÍôes de desempenho e quolidode possom

ser objelivomenle deÍinidos pelo edilol, por meio de especificoçôo usuois no

mêÍcodo, o quol se mostro odequodo poro o obieto indicodo no Termo de

Referêncio (fls. 03/l 9).

PRO.IUR - Avenido Toncredo Neves, 5/n - Agreste - Loroniol do Jori - CEP ó8.920-000 - Amopó r

envolve temo de coróter gerol sobre licitoçõo e controtos, conforme prevê o

súruuLn TCU n 222:

Artigo 37. (...)

XXI - resso/vodos os cosos especificodos no /egis,oÇôo, os
obros, serviÇos, compros e o/ienoÇões serôo conÍroÍodos
medionte processo de liciÍoçôo pÚblíco que ossegure
íguoldode de condiçôes o Íodos os conconenÍes, com
c/óusu/os que eslobeleçom obrigoções de pogomenÍo,
monÍidos os condiçôes efelivos do proposto, nos termos
do leí, o quo/ somenÍe permitiró os exçêncios de
quotifícoçõo técnico e econômico indispensóveis ô
gorontio do cumprimenÍo dos obn'goÇões.

\
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EsrAoo Do AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

PROCURADORIA GERAL

O objetivo do presente certome, conforme especificoçõo e

quontitotivos constontes no Termo de Referêncio é poro controtoçoo de

empreso poro fornecimento de Auxílio Alimentoçoo - Cestos BÓsicos.

II. 2 - DO PREGÃO ELEIRÔNICO

Ressolto-se que o modolidode odotodo foi o do pregôo

eletrônico, por opresenior gronde vontogem em reloçôo às demois

modolidodes do Lei n' 8.666/93, sendo umo formo mois ógil e menos

burocrótico, em que hó o inversoo dos foses de hobilitoçõo e de

julgomento, visondo o celeridode do certome e o fose de lonces,

promovendo preços mois vontojosos poro o Administroçôo PÚblico.

A formo pregôo elehônico escolhido tem oporo legol no

DECRETO N' I0.024, DE 20 DE SEIEMBRO DE 201 9, por se trotor de oquisiçõo de

serviços comuns que seró feito à dislôncio por sessõo pÚblico, qtrovés de

sistemo que promovo o comunicoçõo pelo iniernet.

il. 3 - DO CR|TÉRIO DE JUTGAMENTO (MENOR PREçO)

Noto-se no Minuto do Editol do Pregoo Eleirônico no

OO2|2O21-CPLISEMAP/PMLJ, especificomente no item 17.1, fl. 77, que o

crilério de julgomenlo dos proposlos odolodo seró o de menoÍ pÍeço.

II. 4 - DA ANÁLISE DA MINUTA DO EDITAL

Anle o ousêncio de regro específico poro o Pregõo, o

onólise do Minuto do Editol observoró os requisitos do ortigo 40 do Lei no

8.66ô193, umo vez que os normos do Estoluto dos Licitoções e Controlos

Administrotivo em vigor têm oplicoçõo subsidiório o modolidode em

evidêncio.

An.4O. O editol contero no preõmbulo o nÚmero de
ordem em série onuol o norne do reparliçõo inleressodo

\
E
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ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

PROCURADORIA GERAL

e de seu setor, o modolidode, o regime de execuçôo e o
típo do lícitoçõo, o rnenÇôo de que seró regído por esÍo
Leí, o locol, dio e horo poro recebímento do
documentoÇõo e proposlo, bem como poro ínício do
obeiuro dos enve/opes, e índícoro, obrígotoríomente, o
seguinÍe:
I - objeto do licitoçõo, em descrÇóo sucinlo e cloro;
ll - prozo e condiçÕes poro ossinoÍuro do controto ou
retírodo dos insirumenÍos, corno previsÍo no ort. ó4 desto
Lei, poro execuçôo do controto e poro entrego do
objeto do licíloçõo:
IIl - sonÇões poro o coso de inodímplemenlo;
lV - locol onde poderó ser exominodo e odquírído o
projeto bosíco;
V - se hó projeto executivo disponível no doto do
pub/icoçôo do editol de licitoçõo e o /oco/ onde posso
ser exominodo e odquirido:
W - condiçôes poro porticípoçôo no lícíloçõo, ern
conformidode corn os orts. 27 o 3l desÍo Le| e formo de
opresentoçôo dos proposios;
Vll - crítério poro julgomento, com disposÇôes cloros e
porômeÍros ob1'eiivos;
Vlll - locois, hororíos e códrgos de ocesso dos meios de
comunícoçõo à distôncio ern gue serõo fornecidos
e/emenÍos, informoçÕes e esciorecimenÍos reloÍivos ô
lrciloçôo e ôs condiçôes poro otendimento dos
obn'goÇões necessórios oo cumprímenÍo de seu objeÍo;
lX - condiçôes equivolenies de pogomenlo enlre
empresos brost/eiros e estrongeiros, no coso de /icifoçôes
inÍernocionors;
X - o critério de oceítobílídode dos preÇos unitario e
globol, conforme o coso. permitido o fxoçôo de preÇos
móximos e vedodos o fíxoçõo de preços mínimos, criténbs
esÍoÍr'sÍicos ou foixos de vorioçôo em reloçõo o preços de
ref erêncío, resso/vodo o dÀposlo nos porógrofos I' e
2o do ort. 48;
Xt - crítério de reoiuste, que deveró retrotor o vorioçõo
etetívo do cuslo de produçõo, odmitído o odoçôo de
índices específicos ou seioriois, desde o doÍo previsio
poro opresenloçõo do proposto, ou do orÇomenlo o que
esso proposÍo se referir, oté o doto do odímplemento de
codo porcelo;
Xlll - limites poro pogomenio de insfoloçõo e mobilizoçdo
poro execuÇõo de obros ou serviços gue serÔo
obrigoloriomenie prevtsÍos em seporodo dos demois
porcelos, etopos ou torefos;
XIV - condições de pogomento, prevendo:

PnOJUX - Avenidq Íoncredo Neves, s/n - Agreste - Loíoniol do Jori CEP ó8.920-m0 AmopÓ

\
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PROJUR Avenido Toncredo Neves, s/n - Agreíe Loronjol do Jori - CEP ó8.920-000 Amopó

Ti

o) prozo de pogomento nõo superior o lrinlo dios,
contodo o porlír do dato fínol do período de
odímplemento de codo porcelo;
b) cronogromo de desembo/so moximo por período, em
conf ormidode corn o dÀponibi/idode de recursos
finonceios;
c) crítério de oluolízoçõo fínonceko dos vo/ores o serern
pogos, desde o doto final do período de odimp/emenÍo
de codo porcelo oté o dato do efeíivo pogomento;
d,l compensoÇões fhonceiros e penolizoções, por
evenÍuois oÍrosos, e desconÍos, por evenÍuois
onlecipoções de pogomenÍos;
e/ exrgêncio de seguros, quondo for o coso;
XV - rnslruçôes e normos poro os recursos prevtsÍos neslo
Lei:
XVI - condições de recebimento do objelo do licitoçõo;
XVll - outros indicoçôes específicos ou pecu/iores do
licitoçõo.
§ lo O origino/ do edílol devero ser dolodo, rubrícodo em
Íodos os folhos e ossinodo pelo outoridode que o expedi,
permonecendo no processo de iiciÍoçôo, e dele
exfroindo-se cópíos integrois ou resumidos, poro suo
dívulgoçõo e fornecimenÍo oos inÍeressodos.

§ 2o Conslituem onexos do editol, dele fozendo porte
integronte:
l- o projeto bósico e/ou execuÍivo, com lodos os suos
porles, desenhos, especificoçôes e ouÍros cornplemenlos;
ll - orçomento esÍimodo em plonilhos de quonlilolivos e
preços uniÍórios;
lll - o mínuto do controto o ser firmodo entre o
Administroçõo e o /icilonÍe vencedor,'
/V-os especificoçôes comp/ementores e os nornos de
execuçõo perÍinentes o lícítoçõo.
§ 3e Poro efeiÍo do drsposÍo nesÍo Lei, considero-se como
odimplemento do obrigoçõo controÍuol o presloçôo do
serviço, o reolízoÇõo do obro, o entrego do bem ou de
porcelo destes, bem como quolquer outro evento
controtuol o cujo oconêncio eslqb vinculodo o emissôo
de documenlo de cobronço.
§ 40 Nos compros poro enÍrego imedíolo, ossirn
enlendidos oquelos com prozo de enÍrego oté trinto dios
do doÍo prevrsfo poro opresentoçõo do proposlo,
poderõo ser dispensodos:
I - o disposÍo no inciso Xl deste orlígo;
ll - a otuolizoçdo finonceiro o gue se ref ere o o/íneo "c" do
inciso XIV desÍe orÍigo, conespondenÍe oo período
compreendido enÍre os dolos do odímplemenlo e o

\7
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previslo poro o pogomenÍo, desde que nôo superior o
quínze dios.

§ 5" A Adminislroçõo PÚblico poderó, nos ediÍois de
licitoçõo poro o controtoçõo de serviços, exígk do
conlrotodo que um percenÍuol mínímo de suo môo de
obro se1'o oríundo ou egíresso do sisÍemo prisionol, com o
finolidode de ressocio/izoçôo do reeducondo, no f ormo
estobelecido em regulome nto.

Constoto que o minuto, incluindo seus onexos, esto de ocordo
com o ortigo 40 do Lei no 8.666/93, indispensóveis oo estobelecimento do
objeto pretendido.

II. 5 - DO TER'IAO DE RÊFERÊNCIA

O Termo de Referêncio é documenio que troz os

elementos necessórios e suficientes, com nível de precisÔo odequodo poro

corocterizor o produto e propicior ovolioçôo do custo pelo odminislroçÕo.

Dodo o importôncio desse documento, nõo é demois chomor o otençôo

poro que os informoções contidos no termo de referêncio seiom cloros e

precisos, conÍorme enlendimenlo do súmulo 177 do TCU, in verbis:

A definiçõo preciso e suficíenÍe do obieto licílodo
consÍiÍui regro indíspensóvel do competiçõo, olé mesmo
como pressuposÍo do poslulodo de iguoldode enÍre os

l,'ciionÍes, do quol é subsidiórío o princípío do publicidode,
que envo,ve o conhecimenÍo, pelos conconenles
poÍenciois dos condiÇões bósicos do licitoçõo,
conslíÍuindo, no hipóiese porticulor do lícítoçõo poro
compro, o quontidode demondodo umo dos
especificoçôes mínimos e essenciois o definiçôo do
ob1'eÍo do pregõo.

Feito estos consideroçôes, cobe destocor que estõo presenles

no Termo de Referêncio os itens que kotom dos especificoções do obieto,

do justificotivo, dos especificoçôes e quontitotivos, dos obrigoções do

controtonte, do formo e prozo de pogomento, ossim como o ossinoturo do

responsóvel pelo eloboroçôo do referido termo'

PROJUR - Avenido Toncredo Neves, §/n - Agresle Loroniol do JoÍi- CEP ó8 920-000 Amopó r \,
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PROCURADORIA GERAL

Neste posso, registro-se que o Termo de Referêncio foi

devidomente oprovodo pelo outoridode competente, responsóvel pelo

eloboroçõo do referido instrumento, como tombém, contoÍo-se que o Termo

de Referêncio foz porte do processo como onexo do Editol, em oiendimento

oo DECRETO No 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019.

Assim, em prestígio o celeridode e economicidode, oiesio que

exominei os requisitos pontuolmente, rozôo pelo quol otesto que os outos

estôo suficientemente inslruídos, devendo prosseguir com o licitoçõo.

ilt- coNctusÃo

Dionte de todo o exposto, considerondo os Íotos e documentos

conslontes nos outos, opino pelo APROVAÇÃO do Minulo do Edilol, com

fundomenlo no Lei 8.ó66193, tei I0.520/2002, e, DECRETO N" l0'024, DE 20 DE

SETEMBRO DE 2019, ossim, consequenlemenle, pelo prosseguimenlo do

cerlome licitolório, poro controtoçoo de empreso poro fornecimento de

Auxílio AlimentoçÕo - Cestos Bosicos.

Loronfol do Jori, 04 de fevereiro de 2021 .

olá Z<+-

KAIO DE AU JO FLEXA

rocurodor Gerol do Município
oAB/AP -3257

Sob Decreto n' 00912021/GAB/PMLJ

d[r'.
çt8,.

PROJUR - Avenido Toncre o Neves, s/n - Agíesle - Loronjo do .Jori CEP ó8.920 000' Amopó E
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ll.EDITAL
pReeÃo elgrRôrurco Ne @2/202r - cpVsEMAp

1.1. O Município de Laranjal do Jari, do Estado do Amapá, torna público para conhecimento dos

interessados que realizará licitação na modalidade pRfcÃo, sob a forma ELETRÔNICA do tipo
MENOR PREçO, objetivando a aquisição de 2.37O (dois mil trezentos e setenta) Cestas Básicas -
como AUXILIO ALIMENTAçÃO, com a finalidade de distribuição, em forma de Benefício Eventual,

para atender às famílias em situação de vulnerabilidade social na Zona Rural do Município de

Laranjal do Jari, referenciadas pelo cENTRo DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, 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 ne

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 2012, da lnstrução Normativa SEGES/MP np 03, de 26 de abril, de 2018,

atendendo orientação da Lei Federal 8.742 de 07 de Dezembro de 1993, da Lei Complementar n'
123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n" 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se,

subsidiariamente, a Lei n0 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 e horário abaixo

discriminados:

tNícto DE RECEBTMENTO DAS PROPOSTAS: lllqzlz@.Làs O8h00min - Horário de Brasília

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24lWzOZLàs Oghlsmin - Horário de Brasília

tNícto DA sEssÃo DE DISPUTA DE PREÇos:241021m21às 09h30min - Horário dê Brasília

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

após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos

últimos dois minutos do período de duração da sessão pública, de acordo com o art. 32, do Decreto

n.e 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 Pregão 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 automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haia

comunicação em contrário informada pelo Pregoeiro.

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 MENSAGENS, no link correspondente a este Edital

no site W!4gJg!!ê!99§:e49!!!.b.t.

1. DA UC|ÍAçÃO

2, DO Eí{DEREçO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME

3. DO PROVEDOR DO SISÍEMA ELETnÔillCOUTlllZADO

4. FORMAUZAçÃO DÊ CONSULTAS E INFORMAçÕEs
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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, ns 2.605 -
Bairro Agreste - Laranjal do Jari - Amapá - CEP 68.920-000.

bl Horário de atendimento ao público: 08h00min às 13h00min, de segunda a sexta-feira.

c) Referência de tempo: Horário de Brasília/DF

d) Sites: www.licitacoes-e.com.br;.t4!yryJ.alg!ig.!C9i3!Ép.99

e) Endereço Eletrônico: cpl. om li@ hotmail.com

!1.,,

t

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;

5.1. A presente licitação tem por objeto aquisição de 2.370 (dois mil trezentos e setenta) Cestas

Básicas - como AUXILIO ALIMENTAÇÃO, com a finalidade de distribuição, em forma de Benefício

Eventual, para atender às famílias em situação de vulnerabilidade social na Zona Rural do Município de

Laranjal do Jari, referenciadas pelo cENTRo DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, de acordo

com as especificações e quantidades, conforme descrito no Anexo I deste edital.

7.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos Recursos da:

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 ê em atendimento a Lei

Complementar ne 101/2000.

$

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: I42t9 FMAS - FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL DE

LARANJAL DO JARí

TUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

001 9 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASLJ

AçÃO: 2036
MANUTENÇÃO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA _ CRAS.

NATUREZA DE DESPEZA: 339032
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISÍRIBUIÇÃO
GRATUITA.

IONTE DE RECURSO: r 3]l .991 9 covrD- 1 9

/*

5, ANEXOS

6. DO OBJETO

PROGRAMA DE TRABATHO:
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8.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atendam a todas as exigências fixadas

neste Edital e que estiverem devidamente credenciados no site !4!4gJ!§!!e§99§=.49!!!.&I.

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 contratar;

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

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

ne 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 123/2006, com a redação dada pela Lei Complementar n.e 747 /2OL4.

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

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (§ 1e, art. 9.e do Decreto n.e 10.024/2019), obtidas
junto às Agências do Banco do Brasil S.A. para acesso ao sistema eletrônico no sítio !4t44glG!!ê§gC§!
e.com.br.

9,2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de

seu represêntante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações

inerentes a este Pregão.

9,3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade 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 pública 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 Laranjal do Jari-AP denominado

Pregoeiro, nomeado pelo Portaria ne 006/2021-PMU, mediante a inserção e monitoramento de

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

constante no site W!A4J&!!A§9C§=49!!!.&!.

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

intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de

preços, exclusivamente por mêio do sistema elêtrônico, observados data e horário limite

estabelecidos no preâmbulo deste Edital.

10.4. Os dados para acesso devem ser informados no sitê: ryl[!!ê99C§:gçg4EL opção Acesso

ldentificado, observando data e horário limite estabelecidos.

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 garantido pelo Banco do Brasil e

apenas na data e horário previstos para a abertura torna-se publicamente conhecidas.

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

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

rí

8. DAS COÍ{DIçÕES PARA pARTrCrpAçÂO

9. DO CREDENCIAMENTO: APLICATIvO

d*
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10.7. Caso o licitante disponibilize sua proposta através do 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 desclassificação na

participação do certame licitatório.

10.8. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimênto e atendimento às

exigências de habilitação previstas no Edital, A declaração falsa relativa ao cumprimento dos

requisitos de habilitação e proposta sujeitará a Iicitante 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 decorrente da perda de negócios diante da inobservância

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

10.11. Qualquer acontecimento que possa comprometer o siBilo 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(slanexo(s);

cl estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber

citação e responder administrativa ou .iudicialmente;

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 99 da Lei ne 8.666, de 1993;

e) 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 PreBoeiro, que terá as 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 os requisitos estabelecidos no instrumento

convocatório;

e) dirigir a etapa de lances;

Í) verificar e julgar as condições de habilitação;

g) receber, examinar e decidir os recursos, encaminhado à autorldade competente quando

mantiver sua decisão;

h) indicar o vencedor do certame;

i) adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

I ty
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j) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

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

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

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

preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,

encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

13.1.1. Solicita-se dos licitantes que os documentos de habilitação que não puderem ser

conferidos eletronicamente, via internet, seiam encaminhados, preferencia lmente, sob a forma

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, § 1o da LC ns 123, de 2006.

13.4. lncumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão

I

E

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 endereço çpLp4[j@!q!4qlLç99

12,2. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos 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 (trêsl dias úteis antes da data desiBnada para a abertura da sessão pública, qualquer

pessoa poderá impugnar este Edital.

12.4, A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, 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 pela elaboração do Termo de Referência e

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteís 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 medida excepcional e deverá ser motivada

pela pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

12.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os

participantes e a administração.

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

12.U. As alterações do Edital que, inquestionavelmente, afetarem a formulação da proposta, serão

informadas para todas as licltantes que retirarâm o Edital e divulgadas pela mesma forma que se

deu o texto original, reabrindo-se o orazo inicialmente estabelecido. Do contrário, serão mantidos a

data e horário da sessão.

13. DA DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE
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pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema 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 realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.

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

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, desclassificando desde logo aquelas que

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.

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

14.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada 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 propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.

14.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os

licitantes.

14.8. lniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 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 identifica "item" com a nomenclatura

"lote".

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

14.11. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e

registrado pelo sistema.

t4.l?. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação
aos lances intermediáÍios quanto em relação à proposte que cobrir a melhor oferta deverá ser de
RS 1,00 (huml 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 disputâ "aberto", em
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

&
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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 ofertado 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 houver lances enviados nesse perÍodo de

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

14.17. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens antêriores, 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, justificada me 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 licitantes serão informados, em tempo real, do

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. O licitante somente poderá

oferecer 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 ob.ieto desta licitação, 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

preBoeiro, acerca da aceitação do lance de menor valor.

14.23. 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 Pregoeiro, bem como

eventual negociação de valores. Nesta etapa o sistema disponibiliza a possibilidade de um "chat"

bilateral.

14.24. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o

sistema elêtrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos Iances.

14.25. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte
e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado
para divulgação.

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

I

§

ÊMPRISA DE PORTE - EPP

15.1. Será observado e assegurado tratamento diferenciado concedido 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 201.4.

15.2. A utilização dos benefícios concedidos pela Lei Complementar n.s 72312006 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 - SANçÔES.

15.3. Será desclassificada/inabilitada a empresa que fizer uso dos benefícios concedidos às
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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 usufruir indevidamente dos benefícios previstos na referida lei.

15.3.1. A utilização indevida dos benefícios concedidos pela Lei Complementar n.e L2312ffi
configura íraude ao certame, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com

o Município de Laranjal do Jari, nos termos do ltem - SANçÕES.

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

certames licitatórios, dêverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação

de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

15.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de

05 (cinco) 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 reguiarização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de

eventuais certidões negativas ou positivas com eÍeito de certidão negativa, conforme dispõe o art.

43, § 1e da Lei Complementar n.e fBl2ú6, com a redação dada pela Lei Complementar n.e

L471207a;

15.6. A não regularização dâ documentação no prazo acima previsto, implicará decadência do

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei ne 8.666, de 2L 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.

15.7. Será assegurado como critério de desempate a preferência de contratação para as

Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, conforme esclarecimentos abaixo:

a) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas

Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP sejam iguais ou até 10% (dez por cento)

superiores à proposta mais bem classiÍicada;

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

ao melhor preço.

15.8. Para efeito do disposto no art.44 da Lei Complementar n."- 12312C{]/6, ocorrendo o empate,

proceder-se-á da seguinte forma:

| - a Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP mAiS bem classificada poderá

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação êm que

será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

ll - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do

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

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

do mesmo direito;

lll - no caso de equivalênCia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1e e 2s do art. 44 desta Lei

complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá

apresentar melhor oferta.

15.9. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput do artigo 45 da Lei, o objeto

licitado será ad.judicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame'

15.10. O disposto no artigo 45 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

§
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15.11. No caso desta modalidade, a microempresa ou empresa de pequeno porte mãis bem
classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos
após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

16.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classiÍicada 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.26 do Decreto n.e 70.024/2079.

15.2, A licitante que ofertou o menor preço deverá formular e encaminhar a Comissão Permanente
de Licitação - CPL, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sua proposta por escrito, em
conformidade com os lances eventualmente ofertados, devendo estar de acordo com a

especificação constantes do Termo de Referência, Anexo l, e modelo de proposta, Anexo ll, deste
Edital, e conter, ainda, os seguintes dados:

a) PRAZO DE VALIDADE DE, NO MíNIMO, 50 (SESSENTA) OIAS, a contar da data marcada para a

abertura da presente licitação. Em caso de omissão, considerar-se-á aceito o prazo citado nesta
alínea.

b) PREÇO UNITÁRIO E TOTAL PARA O OBJETO tlClTADO, fixo e irreajustável, limitado a 02 (duas)

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

c) DECLARAçÃO no corpo da proposta, de que o preço ofertado inclui todos os custos e despesas

inerentes ao objeto licitado, tais como: taxas, ÍÍêtes, impostos, seguros e tudo mais que possa

influir direta ou indiretamente no custo do fornecimento do objeto licitado. A falta de manifestação
implicará em declaração de que todas as despesas já estão inclusas.

d) RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, telefone/fax, número do CNPJ, banco, agência, número da conta-
corrente;

16.3. O encaminhamento das propostas pressupõe o conhecimento e atêndimento de todas as

exigências contidas no Edital e seus anexos.

16.4. A empresa será responsável por todas as transaçôes que Íorem efetuadas em seu nome no
sistema eletÍônico, assumindo como Íirmes e verdadeiÍas suas propostas e lances.

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

15.6. 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.

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

16.8. O Licitante vencedor do certame poderá apresentar com a sua proposta de preços a

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

17.L. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREçO

ofertado pelo valor total do item (valor unitário x quantidade). N

17. DO JUTGAMENTO DÂS PROPOSTAS
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17,2. 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 apresêntados

no mercado, constante no Termo de Referência, em segundo lugar observará a habilitação da

licitante conforme disposições do Edital.

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

Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente e na ordem de classificação,

até a apuração de uma proposta que atenda o Edital.

17.4. Ocorrendo a situação a que se refere o subitem acima, o Pregoeiro poderá negociar com a

licitante para que seja obtido preço melhor.

17.5. 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.

17.6. A ata da sessão pública do pregão será disponibilizada na internet, imediatamente âpós o

encerramento da sessão pública.

17.7, Constatado o atendimento às exigências do Edital e verificada a regularidade dos atos

praticados pelo Pregoeiro, a autoridade competente registrará no sistema, a homologação do

Pregão.

17,8. 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.

17.9. No julgamento da habilitação e das propostas, o PreSoeiro poderá sanar erros ou falhas que

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

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia

para fins de habilitação e classificação.

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

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das

condiÇões de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro:

18.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes;

aof .apps.tcu.sov.brl).

18.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada, em

relação à habilitação.iurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação

técnica.

18.3, Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena

de inabilitação.

18.4. 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 digita l.

18.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo

aqueles legalmente permitidos.

18.6. Se 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 filial, exceto aqueles

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem êmitidos somente em nome da

$
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matriz.

18.7, Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de

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

recolhimento dessascontribuições.

18.8. 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 habilitação:

18.9. DECLARAçÔES

a) Declaração de Atendimento aos Requisitos deste Edital, conforme disposto no lnciso Vll, art.
4.e da Lei n.a 70.520/2002, nos termos abaixo:

MODETO DÊ DECLARAçÂO - ATENDIMENTO AO5 REQUISITOS DO EDITAL

lnciso Vll, art.4s da Lei n.e 10.520/2002
PREGÃO Et ÉTRôNtCO n.e__J2O2t

sediada à (endereco comoleto), declara sob as penas

da lei que possui todos os requisitos exigidos no Edital de Pregão Eletrônico n.eJ2O21, para a habilitação,
quanto às condições de qualificação jurídica, técnica, econômico-Íinanceira e regularidade fiscal,

DECúRANDO, ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação constante
do Edital ensejará aplicação de penalidades à declarante.

Local e data
Nome / número do C.P.F do Dêclarante ou Rêpresentante Legãl da Empresa

(Assinatura) Carimbo do cNPJ

b) 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 ãbaixo:

(nome da empresa) , inscrita no C.N.P.]. n.e por intermédio de seu representante legal

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

DECIARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei ns 8.666, de 21 de junho de 1993,

acrescido pela Lei n.s 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 ( )Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

l-ocâl e datâ
Nome / número do C.P.F do Declarente ou Representante Legal da Empresa

(Âssinatura)

18.10. HABTUTAçÃO JURÍDrCA

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo

da Junta Comercial da respectiva sede.

b) No caso de sociedade empresária: ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor),

devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso

de sociedade por ações, acompanhado de documentos comprobatórios da eleição dos atuais

administradores, acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

c) 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 seus administradores.

d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta

\:tç

N

,;*,

(nome da emoresa) , CNPJ n.e

MODELO DE DECLARAçÃO _ NÃO UTILIZAçÃO DE MÃO DE OBRA

TNFANTTT pREGÃO E16196N169 n.e_______J2021.
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Comercial ou pelo Registro civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição

de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos têrmos do artigo 3a da lnstrução Normativa ne

36, de 02 de março de 2Ol7 , do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNCRC.

e) 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 exiBir.

f) RG e CPF do representante legal da Empresa (Cópia)

18.11, DA REGULARIDADE FISCAT E TRABATHISTA

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

b) Certidão Con.iunta 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-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),

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

c) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF, emitido pela

Caixa Econômica Federal;

d) certidão Negativa de Débitos ou certidão Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda

ESTADUAI da sede do licitante;

e) certidão Negativa de Débitos ou certidão Positiva com Efeito de Ne8ativa com a Fazenda

MUNICIPAI da sede do licitante;

Í) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do Título Vll - A da Consolidação

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

18.11.1. As Microempresâs - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, por ocasião da participação

em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

18,11.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo

de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponentê 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 negâtiva, conforme dispõe o art

43, § 1e da Lei Complementar n.e 12312N6, com a redação dada pela Lei Complementar n.e

147l2OL4;

18.11.3 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 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.

18.12. QUALTFTCAçÃO eCOltÔrvttCa E FINANCEIRA

al Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo Cartório de Distribuição da sede da

licitante, expedida nos últimos 30 (trinta) dias que anteceder a âbertura da licitação, salvo se

consignar no próprio texto data de validade diferente;

18.13. QUALTFTCAçÃO TÉCNTCA

a) Atestado (s) de capacidade técnica, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou

privado, que comprove(m) o fornecimento semelhante ao obieto desta licitação em termos de

características técnicas e quantitativo correspondente à proposta formulada. Nos âtestados devêm

l?6
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estar explícitos: a empresa que está fornecendo o atestado e o responsável
encarregado do objeto êm questão.

a.1) A empresa poderá aprêsêntar mais de um atestado de capacidade técnica a fim
comprovar a sua aptidão para a execução do objeto da licitação.

19.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma
imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorreÍ.

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

durante a sessão, na fase de habilitação.

19.3. 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 enviados por meio eletrônico, havendo

campo específico para esse fim no site wurw.licitacoes-e,com.br

19.4. Os demais licitantes, caso haja interesse, poderão apresentar seus memoriais também por

meio eletrônico, no prazo de 03 (três) dias a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes

assegurada vista imediata dos autos.

19.5. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de

recurso, ficando a Pregoeiro autorizado a ad.iudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

19.6. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

19.7. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento.

19.8. Caberá à autoridade competente decidir os recursos contra ato do Pre8oeiro, quando este

mantiver sua decisão.

19.9. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da

CoMlsSÃO PERMANENTE DE tlclTAcÃo: Avenida Tancredo Neves, ne 2.605 - Bairro Agreste -

Laranjal do Jari - Amapá - CEP 68.920-000..

19.10. Decididos os recursos e constãtada a regularidade dos atos praticados, o pregoeiro

adjudicará o objeto e a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

20.1, Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro fará a ad.ludicação do lote ao licitante vencedor,

após o que encaminhará à autoridade competente para homologação da licitação.

20.2. Havendo recurso, após deliberação sobre o mesmo, a autoridade competente fará a

adjudicação do objeto, homologando em favor do licitante vencedor.

20.3. Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não apresentar
situação regular no ato da assinatura do contrato, estará sujeito às penalidades previstas no ltem -
DAS SANçÕEs. Neste caso, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, e a habilitação dos
proponentes, observada a ordem de classificação, até apuração 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.

.,u- Íf\-t-
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21. DÂ EXECUçÃO, DA FrSCÀr-rZAçÃO§ DO GER§ilerAMENrO,oO OB,§ÍO

21.1. Os Íornecedores que forem adjudicados serão convocados para formalização contratuêl ê as

obrigações assumidas deverão ser executadas fielmente pelas partes, de acordo com as condiçoes

avençadas e as normas legais pertinentes, respondendo cado uma pelas consequências de sua

inexecução total ou parcial.
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21.2. O documento de que trata o subitem anterior terá caráter convocatório e será emitido em 03
(três) vias, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data de convocação para

asSinatura.

21.3. Os prazos, as quântidades, a forma de realização, de recebimento, de aceite e as demais

condições de execução do objeto serão definidos na Ordem de Serviço e neste Edital e sêus anexos.

21.4. Não será aceito o fornecimento que não tenha sido autorizado, ou que, por qualqueÍ motivo,
não esteja de acordo com os termos e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

21.5. No caso de desconformidades no fornecimento, local de entrega, aceite e recebimento, a
Contratada deverá sanar a irregularidade dentro do prazo que for estabelecido ou apresentar
recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da notificação, cabendo ao órgão

participante a solução definitiva da questão.

21.6, 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 de Assistência 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.

21.7, Durante a vigência do contrato, o fornecimento será acompanhado e fiscalizado por servidor

nomeado através de portaria, devendo manter elevado o padrão de qualidade dos serviços e

frequente contato com o preposto da contÍatada, para solução de eventuais problemas e / ou

esclarecimentos;

21.8. O servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização anotará em registro próprio

todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento dos materiais contratados, determinando de

imediato o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

21.9, A Secretaria solicitante registrará todas as ocorrências relacionadas com a execução do

objeto, devendo ainda:

a) Atestar as notas fiscais correspondentes à execução do objeto contratual;

b) Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências necessárias

para a boa execução do objeto contratual;

c) Emitir pareceres em todos os atos da Administração, relâtivos à execução do objeto e, em

especial, na aplicação das sanções estabelecidas;

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

condições estabelecidas;

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

f) Sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservância pela CONTRATADA de qualquer

descumprimento do Termo contratual;

g) Registrar as ocorrências havidas, firmado juntamente ao preposto da CoNTRAÍADA;

21.10.O contrato porventura firmado terá como gestor(a) servidor nomeado através de portaria'

21.U. As decisões e providências que ultrapassem a competência desses servidores ou comissão

deverão ser solicitadas ao seu superior, em tempo hábil, visando às medidas convenientes.

21.12.A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da

CONTRATADA pela completa e perfeita execução do obieto contratual.

22.1. 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

EY
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acordo com a ordem cronológica estabelecida pelo ârt. 5e da Lei n.e 8.666/93, após a apresentação

da Nota Fiscal, contados da data de sua liquidação, desde que acompanhada do atesto dos serviços

deferido pelo fiscal da contratação;

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

conta-corrente indicada pelo licitante(s) vencedor(es), no pra20 de até 30 (trinta) dias consecutivos,

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

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

fiscal/fatura, deverá devolvê-la à Contratada para que se.iam feitas as correções necessárias.

22.4. Paru fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, acompanhado da Nota Fiscal,

atualizações das certidôes, que na ocasião estiverem vencidas, quais sejam:

a) Regularidade para com Fundo de Garantia por Tempo de 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) Certldão Conjunta Negativa ou Certidão Con.iunta Positiva com efeitos de Negativa de Débitos

relativos a Tributos Administrativos pela Secretaria da Receita Federal (SRF) e a inscrição em Dívida

Ativa da União junto à Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN), emitida pela Secretariâ da

Receita Federal, abrangendo as contribuições previde nciá rias;

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

22.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência na documentação

solicitada nos itens anteriores, bem como enquanto houver pendência de liquidação de obrigação

financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

22.6, Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer Nota Fiscal por culpa da contratada, o

prazo de 30 (trinta) dias reiníciar-se-á a contar da dâta da respectiva reapresentação, desde que

devidamente sanado o vício.

22.7. 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

22.8. Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

22.9. O preço será fixo e não sofrerá reajuste.

22.10.O Município poderá deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou

indenizações devidas pela Contratada;

22.LL.PaÍa efeito de pagamento, serão computados apenas os quantitativos efetivamente

fornecidos.

23.1. A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, imediatamente, os itens da licitação que

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

23.2. A empresa ficará obrigada a substituir os itens re.ieitados, no prazo máximo de 48 (quarenta e

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

Gestora;

23.3. Nenhum fornecimento poderá ser executado sem a Ordem de Fornecimento emitida peia

Secretaria Gestora;

23.4, 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

CI

r
rÍ{.:



dÉltt-
.EFFi
-..

PREFEITURA MUNICIPAI. DE LARANJAI- DOJARI

sEcRETARTa MuNrcrpÂr DE aDMrNrsrRÂçÃo E pLANETaMENTo

Equipe dê Prêgão

recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis do recebimento da notificação, cabendo as secretarias

solicitantes a solução definitiva daquestão;

23.5. 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 Termo.

24.1. DEVERES DA CONTRATADA

24,1,1. Durante a vigência do contrato, a Empresa deverá:

a) fornecer os produtos dentro dos padrões de qualidade estipulados pela Secretaria solicitante, e

ainda de acordo com as especificações constantes neste Edital 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;

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

unitários etotal;

e) Permitir que representante da Secretaria solicitante acompanhe o fornecimento dos produtos,

sempre que solicitado;

f) 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) Comunicar a impossibilidade de atendimento da solicitação nos termos da Requisição de

Fornecimento própria, informando ainda as possibilidades de 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 condições contratuais, Os acréscimoS ou supressões que se fizerem de até

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

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 objeto da contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de

qualquer transgressão de seus prepostos ou convenentes.

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

celular e fax, para que a secretaÍia Municipal de Assistência Social mantenha os contatos

necessários;

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

eventualmente ocorridas no ato constitutivo da empresa contratada.

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

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

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

unitários e total;

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

q) Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de

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

\,."!I 'ç\_] _/
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f iscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE.

Íl Solicitar em tempo hábil, todas as informâções de que necessitar para o cumprimento de suas

obrigações contratuais;

24.2. DEVERES DO CONTRATANTE

24,2.L. Na vigência do contrato, compromete-se o CONTRATANTE gerenciar o ob.ieto nos termos
abaixo.

a) prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela CONTRATADA;

b) notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas nos pÍodutos

fornecidos;

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

d) efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas;

e) participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento 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 âo Departâmento de Contabilidadeflesouraria as Notas Fiscais da CONTRATADA

para posterior pagamento;

il permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do Contratante para

tratar de assuntos pertlnentes ao objeto contratado;

k) re.ieitar, 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.

l3,r

25.1. Após reBistrados os preços a contratâção será formaliza mediante ordem de fornecimento,

nos termos do artigo 62 da Lei ns 8.666/93.

25.2. A empresa fornecedora será convocada, formalmente, para asslnar o lnstrumento Contratual

ou retirar da nota de empenho, devendo ser assinado por seu representante legal, consoante

estabelecido em seus atos constitutivos, observado para esse efeito, o prazo de 05 (cínco) dias úteis.

25,3. É facultado a CONTRATANTE, quando a convocada não comparecer no prazo estipulado no

subitem anterior, não apresentar situação regular no ato da assinatura do lnstrumento Contratual ou

na retirada da nota de empenho, ou ainda, recusar-se a assinar o mesmo injustificadamente,

convocar as demais licitantes classificadas, se houver, na ordem de classificação, sem prejuízo da

aplicação das sanções previstas neste Edital.

25.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado
pela CONTRATADÀ durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela

Secretaria Contratante.

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

realização do pagamento, poderão ser exigidas a apresentação das certidões atualizadas e a

comprovação das condições de habilitação consignadas no Edital, e as quais deverão ser mantidas
pela licitante durante a vigência do lnstrumento Contratual.

26.1 Com fundamento no artigo 7e da Lei ne 70.52O/2OO2 ficará impedido de licitar e contratar
com a Administração Pública pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das demais cominações
leBais, a licitante que:

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

26.1.2 Deixar de entregar documentação exigida no edital;

25,1.3 Apresentar documentação falsa;

26.1.4 Ensejar o retardamento da execução do obieto deste Pregão;

26,1.5 Falhar ou fraudar na execução do contrato;

26.1.6 Não mantiver a proposta;

25,1.7 Comportar-se de modo inidôneo;

25.1.8 Fizer declaração falsa;

26.1.9 Cometer fraude fiscal.

26.2 Além da sanção prevista no item anterior, a Administração poderá aplicar à Empresa

Proponente as seguintes penalidades, pelo atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do
contrato:

26,2.1 Advertência;

26.2.2 Multa de 0,5% ao dia, aplicada sobre o valor dos itens faltantes, no caso de atraso na

entrega dos produtos;

25.2.3 Multa de 10%, aplicada sobre o valor da ata ou ordem de fornecimento, no caso de

recusa injustificada em retirar ã Nota de Empenho ou Assinatura da ata;

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

culpa da Empresa Proponente;

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

27.1 A Administração, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente
justificadas, poderá revogar a presente licitação, em face de razões de interesse público, por motivo
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente parâ justificar tal conduta,
ou declarar a sua nulidade por motivo de ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

27.2 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.

28.1. 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 MINISTÉRIO PÚBLICO para que sejam adotadas as providências direcionadas à

&
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apuração dos fatos e instauração do competente procedimento criminal, sem pre.iuízo da abertura
de processo administrativo para os fins estabelecidos no art. 88, inciso ll, da Lei n' 8.666/93.

29.1 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.

29.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer Íato 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 ha.ja

comunicação do Pregoeiro em contrário.

29.3 A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
âpresentados em qualquer fase da licitação.

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

29.5 No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes 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.

29.6 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Administração
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente
comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocâção, mediante ato escrito e

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

MUNICíP|O DE LARANJAL DO JARI poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para

recebimento das propostas ou para sua abertura.

29.7 É facultado ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior:

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 interesse da

Administração, a finalidade e a segurança da contratação;

b) Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer 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.

29.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua

proposta.

29.9 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,

conforme informações constantes do preâmbulo deste Edital, ao Pregoeiro, com antecedência
mínima de 02 (doisl dias úteis antes da data de abertura da sessão.

29.10 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.

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

todos os que retiraram o Edital, resguardando-se o sigilo quanto à identificação da empresa
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consu lente.

29.12 As alterações do Edital que, inquestionavelmente, afetarem a formulação da proposta, serão
informadas para todas as licitantes que retiraram o Edital e divulgadas 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.

29.13 As situações não-previstas neste Edital, inclusive as 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.

29.14 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.

30.1. Os casos omissos serão solucionados diretâmente 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 17.06.2002, Decreto n." 3.555 de 08 de agosto de 2000 e suas alterações posteriores, e

Decreto n' 10.024, de 20.09.201.9.

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

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

Laranjal do Jari/AP, 11de fevereiro de 2021

ENIVATDO BALIEI MACHADO
P RO

30. DOS CASOS OMTSSOS
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PREFEIÍURA MUNICIPAL O€ LÂRANJAT OO JÂRI

sEcREÍaRta MUNtctpÁL Dt ÁoMtNtsÍRAçÃo € PLAN€JÂMENÍo- sEMÂp
Equipe de PreSão

pREGÃo EIETRôNtco sRp N' oo2/2021 - pMU

ANEXO I

TERMo DE nrrrnÊucla os7/2021

aPRovo oÍERMo D€ REFERÊNclA

coNFoRME a t-tctstAçÃo vTGENTE

tr':,: I I

MAIARA CAI.OAS CHAGAS

Secretária Municipal de Assistência Social

DECRETO 214l2020/PMU

cENTRo oe nerrnÊNcrl oe assrsrÊNctn soctAt - cRAs

O CRAS é o equipomenlo esiotol que referencio os fomílios no seu território de

obrongêncio, constituindo-se no principol porto de entrodo do Político de Assistêncio

Sociol.

As unidodes de serviços desse nivel de proteçôo locolizodos no lenitório sõo

referenciodos oo CRAS, possibilitondo o orgonizoçôo e o hierorquizoçõo do rede

socioossistenciol no tenitório, cumprindo o diretriz de descentrolizoçõo do político de

ossislêncio sociol.

O CRAS deve orticulor os serviços socioossistenciois do tenitório, tendo em visto o

rompimenio do otendimento segmentodo e descontextuolizodo dos siluoçôes de

vulnerobilidode sociol vivenciodos, otuondo de formo integrodo com o rede

socioossistenciol e intersetoriol.

I - OBJETO

Aquisiçôo, de formo emergenciol, de 2.370 (dois mil irezentos e setento) CESTAS BÁSICAS,

como ouxilio olimenioçõo o serem fornecidos sob demondo, poro otender ós fomílios em

situoçÕo de vulnerobilidode sociol no Zono Rurol do Município de Loroniol do Jori,

codostrodos no Progromo CRAS - Centro de Referêncio de AssisÍêncio Sociol, tendo como

recurso finonciodor o emendo porlomentor progromoçõo n' 160027920200007 o ser

repossodo no fundo Municipol de Assistêncio Sociol (FMAS).

&
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2 - JUSTITICATIVA

2.'l Tol oquisiçõo justifico-se em decorrêncio do Pondemio do COVID 19, em toiol

conformidode com o Lei Federol n' 13.979/2020. O recurso emergenciol que emboso tol

oquisiçôo esto disposio no Portorio no 3ó9, de 29 de obril de 2O2O, do Ministério do

Cidodonio, "Dispõe ocerco do otendimento do Codostro Único poro Progromos Sociois

do Governo Federol - Codostro Único, disposto pelo Decreio no ó.135, de 2ó de junho de

2OO7, no Dishito Federol e nos Municípios que esteiom em eslodo de colomidode pÚblico

ou em situoçõo de emergêncio reconhecidos pelos governos Esioduol, Municipol, do

Distriio Federol ou Federol, inclusive o Emergêncio de SoÚde PÚblico de lmportôncio

lnternocionol declorodo pelo OrgonizoçÕo Mundiol do SoÚde, em 30 de joneiro de 2020,

em decorrêncio do lnfecçÕo Humono pelo novo Coronovírus (COVID-19)".

2.2 O COVID-19 é umo pondemio de proliferoçõo rópido e que preciso de medidos

emergenciois poro evitor o contógio, e tombém de preporo dos serviços de soÚde, poro

otender os grovidodes e evitor o mortolidode nos grupos de moior risco, sobretudo os

idosos e doentes crônicos. Em nosso regiÕo, hó de se ter otenÇõo tombém às

comunidodes mois ofostodos e com gronde dificuldode de ocesso o serviços ossistenciois.

2.3 A presente oquisiçõo viso o enfrentomento do situoçôo de emergêncio em

decorrêncio do COVID-19 e tem por finolidode promover opoio e proteçõo os fomílios e

indivíduos em situoçõo de vulnerobilidode e risco sociol ofetodos e permitir o esse publico

condições odequodos de provisões, de formo o mitigor os riscos quonto o infecçõo ou

disseminoçôo do vírus, de ocordo com o Portorio no 3ó9, de 29 de obril de 2020, do

Ministério do Cidodonio, serõo entregues 2.370 (dob mll lrezenlos e selento) cestos

bósicos. conforme necessidode e numerório de fomílios em codo comunidode.

2.4 Dentro desse contexto, poro otenuor os impocios socioeconômicos os fomílios e

indivíduos em situoÇõo de vulnerobilidode e risco sociol ofeiodos pelo pondemio e

gorontir os ofertos dos serviços socioossislenciois no ômbito do sistemo Único de Assistêncio

Sociol (SUAS) no Município de ioronjol do Jori, o Secretorio de Assistêncio Sociol (SMAS), por

meio dos centros de Referencios de Assislêncio Sociol (cRAs), eloborou um plono de

oçõo sociossistênciol que otende o demondo de proteçõo sociol ós fomílios e indivÍduos

em otendimento e ocomponhomento, gorontindo o beneficio eventuol AUX|tllO

ALl^ ENTAçÃO, os fomílios e indivíduos em estodo de risco e vulnerobilidode sociol

cousodos por infecçõo ou disseminoçõo do Coronovirus, tendo como recurso finonciodor

o emendo porlomentor Progromoçõo n' 160027920200007 repossodo oo Fundo Municipol

de Assistêncio Sociol (FMAS).

N
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. Decreto estoduol n" 1.413, de l9 de morço de 2020, declorou Estodo de

colomidode Público no estodo do omopó em rozõo do grove crise de soÚde pÚblico

deconenie do pondemio do COVID-19;

o Decreto Municipol no 09ó. de 2ó de morço de 2O2O - GAB/PMLJ, que decloro

Estodo de colomidode público em rozÕo do grove crise de pondemio do COVID-19 e suos

repercussôes nos finonços públicos no Município de Loroniol do Jori.

DISCRIMINAçAO/ UNIDADES DE CADA CESIA BÁSICA QUANT. UND.

0t

01 - CARNE BOVINA em conservo, de 3209 5 tATA

02 - LEITE EM PO 2500 2 PCT

03 - AçUCAR bronco cristol refinodo, de 1 kg 2 KG

04 - ARROZ bronco, tipo 1, longo fino, de lkg 2 KG

05 - BISCOITO DOCE SORTIDO, pocole com protetor
interno, de 4009

2 PCT

06 - BISCOITO SALGADO, tipo creom crocker, pocote
com protetor inlerno. de 4009

2 PCT

07 - CAtÉ EM Pó. tonodo e moído, extro forle, o vÓcuo,
pocote/ coixo de 2509

2 PCT

08 -CHARQUE 5009 I

2 PCT

PCTro - coNDrMENro EM Pó(COLORAU) - lOOg 2

I I - CONDTMENTO EM Pó (COMTNHO) - lOOg
,l

PCT

l2 - FARINHA DE MANDIOCA comum de I kg 2

'13 - FARINHA DE MILHO flocodo 5009 2 PCT

l4-fElJÃOtipol,delkg 2 KG

l5-^ ACARRÃO com ovos, tipo espoguete, de 5009
pocote

2 PCT

l6 - MORTANDETA 5009 2 UND

l7 - ótEO de sojo refinodo, de 900m1 I

t*

UND

KG

-,

3- DO OBJETO. ESPECIFICAçÕES E QUANTITATIVOS.

09 - CHOCOTATE em pó 2009

UND

&
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4 - DA QUAUFTCAçÃO T NICA DA CONTRATADA

A empreso deveró opresentor juntomente com os documentos de hobililoçôo,

composiçõo do otividode compotível poÍo otuoçõo no fornecimenlo do o objeto

liciiodo.

5 - FORMA DE AQUTSTÇÃO

5.1. As oquisiçÕes dos moteriois serõo feitos de ocordo com o necessídode e

conveniêncio do Secrelorio de Assistêncio Sociol, medionte o emissÕo de notos de

empenho.

5.2. A entrego de moteriois somente deveró ser efetuodo pelo licitonte vencedor opós

recebimenlo do Noio de Empenho, expedido pelo setor de contobilidode, em conjunto

com o setor de compros do Secretorio de Assistêncio Sociol nos quonÍiioiivos indicodos

no referido correspondêncio oficiol.

ó - RECEBIMENTO, PRAZO E tOCAt DE ENTREGA

ó.1. Os moteriois serõo recebidos pelo setor de compros do Secretorio de Assistêncio

Sociol, locolizodo no Ruo tiberdode. no804 - AgÍesle loronjol do JorílAmopó. CEP:

68.920-000.

o) Provisoriomente, no oto do entrego, poro efeito de posierior verificoçõo do

conformidode do produto com os especificoçôes conslontes do proposlo do empreso,

morco modelo, embologem, especificoções técnicos e níveis de desempenho mínimo

exigidos.

b) Definitivomente, opós o verificoçôo do quolidode, do quontidode dos produtos e suo

consequente oceitoçôo, medionte o emissõo do Termo de Recebimenio Definitivo

ossinodo pelos portes.

A entrego deveró ser de responsobilidode do licitonte vencedoro, o recebimento seró

conforme descrito ocimo. No entonto, o recebimento provisório e definitivo poderó,

tombém, ser efetuodo concomitontemente, desde que estejo presenle um

d

I CUBA

l9 - SAt iododo refinodo, de I kg
,l

KG

20 - SARDINHA oo óleo em conservo, 2009 5 TATA

2l - VINAGRE DE VINHO. de 75Oml I UND

TOTAT DE CESTAS 2.370

fi a
l8 - OVOS cubo c/ l5 ovos
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Equipê de PreSão

representonle do empreso fornecedoro e que os produtos sejom devidomenle

conferidos, conforme descrito ocimo.

ó.2. O prozo de enirego do ob.jeto seró imedioto, o portir do recebimento do Noto de

Empenho.

6.3. Os moteriois deverõo ser entregues devidomente proiegidos e embolodos

odequodomente contro donos de tronsporte monuseio, ocomponhodos dos respectivos

notos fiscois, Setor de Compros do Secreiorio de AÇÕo Assistêncío Sociol. locolizodo à

Ruo tíberdode, n"804 - AgÍeste Loronjol do JorílAmopó. CEP: 68.920-000, de segundo o

sexto-feiro entre os B:00 e os 12:00 horos e l4:00 os lB:00.

7-GARANTIAEVATIOADE

7.1. Todos os produtos fornecidos deverôo possuir goronlio de doio de volidode,

embologem ou outros, por período mínimo deniro dos perÍodos estipulodos pelo Código

de Defeso do Consumidor.

8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Fornecer os itens em estrito conformidode com os especificoções conslontes do

termo de referêncio, devendo ser de primeiro quolidode, nunco ontes uiilizodos, e conler

os corocterísiicos peculiores, e, bem ossim, quondo for o coso, possuir em suos

embologens unitórios especificoçôes de peso, medido, quoniidode, cor, orientoçÔes de

empilhomento, peíodo de gorontio, prozo de volidode e demois informoções que se

fizerem necessórios poro o perfeito monuseio e tronsporte;

8.2 Entregor os itens respeitondo o doto de volidode mínimo informodo no editol e seus

onexos;

8.3 ofertor os moteriois com o doto de volidode nôo inferior o 24 (vinte e quotro) meses,

conforme ceriificodo do fobdconte.

8.4 os moteriois, ob.leto do certome, deverõo estor disponíveis poro início do

fornecimento o poriir do doto de ossinoturo do controio.

8.5 Poro o tronsporte dos moteriois que dependem de controle especiol de temperoturo

deverõo ser seguidos às normos vigentes estobelecidos, poro monter o conservoçôo dos

produlos entregues de formo o nôo olteror o quolidode.

8.6. Reporor, corrigir, remover, reconstruir ou substiiuir, o suos expensos, no totol ou em

porte, o item em que se verificorem vÍcios, defeiios ou inconeções;

8.7. Respeitor os normos e procedimentos de controle interno referenÍes oo ocesso,

circuloçõo e permonêncio de pessoos e bens nos dependêncios do CONTRATANTE;

ÍY
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8.8. Substiiuir os itens nôo oceitos imediotomenie, contodos do horo do oviso de rejeiçõo,

quondo comprovodo o desconformidode com os especificoções incluídos no edilol e

seus onexos e no proposto.

8.9. Credencior, junto oo setor competente do CONTRATANTE, os empregodos

pertencentes oo seu quodro de pessool encorregodos de proceder à execuçôo do

conlroto, os quois deverõo eslor devidomente identificodos com crochó;

8.10. Monter, duronte o período de controtoçõo, os condições de quolificoçõo e

hobilitoçõo exigidos pelo legisloçÕo, devendo comunicor o CONTRATANTE o

superveniêncio de foto impeditivo do monutençôo de tois condições;

8.1 l. Assumir o responsobilidode pelos donos cousodos o bens pertencentes à

CONTRATANTE ou o terceiros deconenies de culpo ou dolo duronte o execuçõo do

objeto.

8.12 responsobilizor-se pelo tronsporte dos medicomentos, de seu eslobelecimento oté o

locol determinodo, bem como seu descorregomento.

I - OBRIGAÇÕES: Secreiorio de Assistêncio Sociol

,.1. Asseguror o livre ocesso dos empregodos do CONTRATADA, quondo devidomente

ideniificodos e uniformizodos, oos locois em que devom executor suos torefos;

9.2. Fornecer à CONTRATADA todos os esclorecimentos necessórios oo fornecimento dos

moteriois controiodos;

9.3. Efetuor, com pontuolidode, os pogomentos ô CONTRATADA, opós o cumprimenlo

dos formolidodes legois;

?.4. Devolver à empreso o moleriol que nõo posso ser corrigido, opós suo substituiçõo por

outro novo;

9.5. Emitir o oceite do objeto controtodo opós verificoçÕo dos especificoções, rejeitondo

o que nôo estiver de ocordo por meio de notificoçõo à CONTRATADA;

9.ó. Receber os moteriois no formo e prozos estobelecidos neste termo e no Editol de

licitoçõo.

10.1 - FORMA DE PAGAAAENTO

'lO.l. O pogomento pelo fornecimento dos moteriois seró efetuodo em oté 30 {trinto)

dios, medionte o opresentoçõo do Noto Fiscol correspondenle, devendo estor

devidomente oÍesÍodo por servidor designodo poro o gestôo do controto.

'';rÀq;r.
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'aü,
'10.2. Poro fozer jus oo pogomento, o empreso vencedoro deveró comprovor suo

odimplêncio com o seguridode sociol (CND), com o FGTS (CRF) e com o Justiço do

Trqbolho certidõo negotivo (CNDT).

I0.3. Nenhum pogomento seró efetuodo à CONTRATADA enquonto pendente de

liquidoçôo quolquer obrigoçõo finonceiro que lhe for imposto em virtude de penolidode

ou inodimplêncio controtuol.

I0.4. A critério do Administroçõo poderôo ser utilizodos os pogomentos devidos poro

cobrir possíveis despesos com multos, indenizoções o terceiros, ou outros de

responsobilidode do conlrotodo.

10.5. O pogomento seró otrovés de Tronsferêncio boncório, medionte crédito oberlo em

conto correnie em nome do futuro CONTRATADA.

10.6. A Secretorio de Assistêncio Sociol nôo se responsobilizoró pelos custos que o
Licitonle controtodo reolizor poro olém do volor toiol controtodo.

I I . DA PREVISÃO ORçAMENTARIA

ll.l. As despesos decorrentes do controtoçÕo correrôo à conio dos Recursos do:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14219
FMAS - FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL
DE LARANJAL DO.JARí

FUNÇÃO: 08

PROGRAMA DE TRABALHO: 00t9

AçÃO: 203ó
MANUTENÇÃO PROGRAMA PROTEÇÃO
SOCIAL BÁSICA - CRAS.

339032
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATU ITA.

FONTE DE RECURSO: r3r r.9919 COVID-'I9

ASSISTÊNCIA SOCIAL

12 - DA fTSCALTZAçÃO

12.1. A Entrego dos moteriois serõo ocomponhodos e fiscolizodos por um servidor

designodo otrovés de portorio poro tol fim, cobendo-lhes os otribuiçôes e

responsobilidodes do or1. 67 do Lei n". 8.666193, sem prejuízo dos sonçôes

odministrotivos e penois cobíveis.

12.2. Coberó oo Fiscol do controto verificor o execuçõo do objeto gorontindo o

quolidode desejodo e otestor e encominhor os notos fiscois oo Setor competenle poro

outorizor os pogomentos.

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . FMASLJ

,p

NATUREZA DE DESPEZA:

4
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'12.3. A fiscolizoçôo seró exercido no interesse do CONTRATANTE e nõo exclui nem

reduz o responsobilidode do CONTRATADA, inclusive peronte ierceiros, por quoisquer

ineguloridodes, e, no suo ocorrêncio, nôo implico conesponsobilidode do Poder

Público ou de seus ogentes e prepostos.

Loronjol do Jori-AP, l9 de novembÍo de 2O2O.

IUIZ ANDRE PINTO FARIAS

COORDENADOR DO CRAS

PORTARIA NO OOóI /2OI 9- GAB/SMAS/PMLJ

0
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Razão Social:
CNPJ:

Endereço:

Fone/Fax;
Nome do Representante Legal

PREFEITURA MUNICIPÂI DE LARANJAI. DOJARI
SECRETARTa MUNrcrpar- DE aDMrNrsrRAçÃo E pLÂNUAM€ílTo - sEMAp

Equipe de PÍe8âo

PREGÃO ELETRÔNrCO SRP N" OO2l2021 - PMU

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

RG: E CPF

Pregão Eletrônico Spp n o----------rl2021 - Registro de Preços

ITEM ESPECTFTCAçÃO QUANTIDADE UNIDADE VATOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

1. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessênta) dias corridos, contado da data de abertura do
certame, caso não seja indicado, será considerada de 60 (sessental dias corridos.

2. Declaro que nos preços ora propostos e naqueles que por ventura vierem a ser ofertados, por meio de
lances, estão incluídos todos os custos que se fizerem 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 cotãdos.

4. O prazo máximo para entrega dos produtosserá de dias, contados
Contratante.

partir da solicitação daa

5. O valor da proposta e de R$ nos termos acima

Cidade/UF, _ _ de_ de 2021

d

(Carimbo e Assinatura do Representante legal da Empresa)

3. Declaro que estamos de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação neleindicada.



-i!Àl

Err'
pq

PREFEITURA MUNICIPAT OE LÂRÂNJAI- DO JARI

SÊCRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÂçÃO E PLANEJÂMENÍO- SEMAP

Equipe de Pregão

PREGÃO ELETRÔNtCO 5RP N" OO2/2021 - PMU

ANEXO t

MODEI.O DE DECTARAÇÃO DE ETABORAçÂO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

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

Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira independente
(pelo Licitânte), ê o conteúdo de propostâ não foi, no todo ou êm parte, direta ou indiretâmente, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro participant€ potenciel ou de fato da (identificação da licitação), por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada parã pârticipar da (identificação da liciteção) não foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro pârticipânte potêncial ou de fato da (identificação da licitação), por

qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(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 (identlficação da licitação) não foi, no todo ou em
parte, dirêta 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 declarâção e que detém plenos poderes e informaçôes
para Íirmála.

cidade/UF, _de_de 2021

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

&

l*."-!
'fb.

tí

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a panicipar ou não da referida licitação;
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP N' OO2l2021 - PMU

ANEXO IV

MTNUTA DO CONTRATO Ne _J2021_PML,

CONTRATO DE FORNECIMENTO

PARCELADO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SECRETARIA MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO

JARI, COMO CONTRATANTE, E A
EM PRESA coMo
CONTRATADA, NA FORMA ABAIXO

ESTABELECIDA.

Pelo presente instrumento, e nos melhores termos de direito, os no fim assinados, de um lado, como
CONTRATANTE, A SECRETARIA MUNICIPAT DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - sMAS, AtrAVéS dO FUNDO MUNICIPAT DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL, Pessoa.lurídica de Direito Público lnterno, CNPJ n. e 13.829.03 2/000I-46, situada na Avenida

Liberdade ne 804, bairro Agreste, CEP 68.920-000, Laranjal do Jari-AP, representãda 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 personalidâde jurídica de direito privado, inscrita no CNP.J nq ......................., com sede na Rua ..................., ng

...., Bãirro Cidade-UF - CEP.... neste ato representada pelo Sr. ...,............................., RG

ne.................., CPF n9...................., domiciliado Macapá, celebram o presente Contrato mediânte as seguintes

Cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e estabelecem:

CúUSUTA PRIMEIRA . DO OBJETo:

1.1. O presente contrato tem por objeto aquisição de 2.370 (dois mil trezentos e setenta) Cestas Básicas - como
AUXILIO ALIMENTAçÃO, com a finalidade de distribuíção, em forma de Benefício Eventual, para atender às famílias

em situação de vulnerabilidade social na Zona Rural do Município de Laranjal do.Jari, referenciadas pelo CENÍRO DE

REFERÊNclA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, conforme descrito no Anexo I do edital do Pregão Eletrônico oo2l2021-
SEMAP/PMU.

cúUsUtA SEGUNDA. DA vIGÊNcIA:

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

cúusutA TERcEtRA - DAs coNDtçõEs DE REcEBtMENTo Do oBJETor

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

3.1.1. RECEBIMENTO PROVISÓR|O - no prazo 05 dias pelo responsável do acompanhamento e fiscalização do
contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificaçôes constantes neste

lnstrumento e na proposta que ocorrerá por ocasião da entrega dos produtos no local indicados no item 4.2

deste Contrato.

3.1.2. RECEBIMENTO DEFINIfIVO - 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 circunstanciado-

ri

FUNDAMENTO TEGAL:

Constituição Federal;
Lei ns 4.320, de 17 de março de 1964;
Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores;
Lei ns 10.520, de 17 de julho de 2002;

Decreto ne 10.024, de 20 de setembro de 2019;

q
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CúUSUTA QUARTA: Do PRAzo E Do LocAT DE ENTREGA:

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

4.2. O local dâ entrega deverá ser na Rua Liberdade, ne 804 - Agreste Laranjal do JarÍ/Amapá. CEP: 68.920-000, de

segunda a sexta-feira entre as 08h00min e a5 12h00min horas e L4h00min as 18h00min.

CúUSUIA 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 fiscalfatura o nome do Banco e os números dã agência e da conta-
corrente para efetivação do pagamento.

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

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

5.7. No caso de eventual âtraso de pagamento, desde que a CONTRÂTADA não tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionado que a taxa de âtualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data 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 â do efetivo pagâmento;
VP = Valor da parcela a ser paga; e

I = índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CúUSUI.A SEXTA . DA VALIDÂDE Do PRoDUTo:

6.1. Todos os produtos fornecidos deverão estar dentro da data de validade dos períodos estipulados pelo Código dê
Oefesa do Consumidor.

cúusuLA sÉTrMA - oA FrscAr-rzAçÃo Do coNTRArol

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 ldo Edital do Pregão Eletrônico ne 002/2021, na proposta da CONTRATADA e neste instrumento.

7.2. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade dã
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-
responsãbilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

7.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuâis, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessárias ao objeto do presente Contrato, até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado

I = (rx/100)
365

I = (6/100)

365

I

0
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deste Contrato.

7.4. É facultada â supressão além do limite estâbelecido no item anterior, mediante acordo entre as partes.

cúUsuIA oITÂvA - oBRIGAçÕEs DA CoNTRATANÍE

8.1 - Receber provisória e definitivamente o ob.ieto, conforme especificações, prazos e condiçôes estabelecidas no
Edital e seus anexos;

8.2. Acompanhar e fiscalizar, âtravés de servidor ou comissão especialmente designada, o cumprimento das

obrigações da CONTRATADA, sob os aspectos quantitativo e qualificativo, anotãndo em registro próprio as falhas

detectâdas e comunicando à CONTRATADA quaisquer fatos que, a seu critério, exi.iam medidas corretivas por parte

desta;

8.3. Comunicãr à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigidoj

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

8.5. Proporcionar todas as facilidades parâ 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 ã5 condiçôes 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 terceiros

em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

cúusuI.A NoNA - oBRIGAçÔES DA GoNTRATÂDA

g.L 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 Contrato, no que não o contrarie;

9.2. ForneceÍ preço à vista com tributos, mão de obra, seguro e despesas de quaisquer 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 fiscâlizâção;

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 fornecimento 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 decorrentes do fornecimento do objeto
licitado, tais como: a) salários; b) seguros de ãcidentes; c) taxas, impostos e contribuições; d) indenizações; e) vales-

refeição; f) vales-transporte; e g) outrâs 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 objeto, 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, quândo estes tenham sido ocasionados por empregados credenciãdos para a entrega do objeto;

9.LL. Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais resultantes da adjudicação;

'#Fr,
\..- n\1i,,1

§
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9.12. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidente5 do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando
do fornecimento do objeto, 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 penâ de incorrer nâs penalidades nele previstas;

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

9.15. Responsabilizar-se ressarcindo todo e qualquer dano causado à Contratante ou a terceiros, em decorrência de
ação ou omissão de seus empregados;

9.16. Guardar sigilo absoluto sobre as informaçôes que vier a ter conhecimento por força da contratação;

9.17. Apresentar, sempre que solicitâdo pelo gestor do contrato, no 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 !2, 73, 78 e 26, do
Código de Defesa do Consumidor (Lei ne 8.078, de 1990);

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

9.20. Cumprir fielmente âs obrigaçôes deste instrumento.

CúUSUTA DÉcIMA . DA DoTAçÃo oRçÂMENTÁRIA:

L0.1.- As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da seguinte dotação:

FMAS. FUNDO MUNIC. DE ASSIÍ. SOCIAL DE

LARANJAL DO JARí
UNIDADE ORçAMENTÁRIA: 14219

TUNçÃO: 08

PROGRAMA DE TRABALHO: 001 9

AÇÃO: 2036

NATUREZA DE DESPEZA:

FONTE DE RECURSO: t3lt.99l9 covlD- I 9

ASSISTÊNCIA SOCIAL

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL . FMASLJ

MANUTENÇÃO PROGRAMA PROTEÇÀO
SOCIAL BÁSICA _ CRAS.

CúUSUTA DÉcIMA SEGUNDA. DAs PENALIDADES:

72.1. Ficaá impedida de Iicitar e contratar com a União, Estado e Munrcípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuízos das multas previstas neste lnstrumento e das demais cominações reÍeridas 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 mantiver a proposta, in.iustificadamente;

f) falhar ou fraudar na execução do contrato;

4)-; ,Y r;

339032
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISIRIBUIÇÃO GRAIUITA.

CúUSUTA DÉcIMA PRIMEIRA - Do VAtoR

11..1 - A Contratante pagará à Contratada, o valor total de RS ....... ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) , relativo 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 CONÍRATADA.

a
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g) comportar-se de modo anidôneo;

h) cometer fraude fiscâ1.

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

Federal ne 8.665/93, conforme dimensionamento abaixo, garantido o exercício de prévia e ampla defesa:

a)- ãdvertência;

b) - multa de 0,2% (zero 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 valor total da nota de
empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) diâs corridos, uma vez comunicada oficialmente;

c) - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor totãl do Contrato, no caso de inexecução total do objeto
contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

cúUsULA 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 lnterministerial ns 424, de 30 de dezembro de 2016.

CúUsUtA DÉCIMÂ QUINTA - DO FoRo E DA PUBIICAçÃO:

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 )arilAP, com exclusâo de
qualquer outro por mais privilegiâdo que seja.

14.2 - Será publicado o extrato do presente contrato no Diário Oficial da Unlão, conÍorme determina a Lei ns

8.666/93.

14.3 ' Para Íirmeza 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, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,

CONTRATÂNTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Secretária Municipal de Assistência Social

CONTRATANÍE

CONTRATADA

cúUSULA DÉcIMA TERcEIRA . DA REscIsÃo:

13.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido pelos motivos elencados nos artitos 77 e 78 da Lei no 8.666/93, e
nas formas previstas no art.79 da mesma Lei.

Laranjal do Jari-AP,.. de ........... de 2021.

&
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D.§ro Por rt.h, o.rà t Hoã: 2a d. íer.rro rl. 2021 àr ogh@rnin, L4.l:
httpJ/tnc.oG.br. obi.to: cont@riçro d. empr€ so! i.Sistro d. Pr.ços p.r. ôquisiÉo
d. .onbultlv.is {sàslinà comuh, á1.@l hidãr.dô - €t..ol e óleô diel 910), üsndo
at nd.r ài nr.rsidad.s do Mlni.iplo d. Pâl.strn./al. o PÍ.8ão âclma $rá rêàlizado no
hdário 1ool. Edllãl acima, dltponiv.l .a cPL ou pd ÍêqúBição evaras do é-màil:
(,lpal6tina.ôlegmail,com, ou p.lo it.: http:/lxww.pal.3rinâ.âl.gov.úl

l.êr. .16 Ho@ÉA! 10 rL íMr.iro & 2021.
AIX IUI{IOR FEiREIRA DA gIVÀ

prlleirc

PREFEITURA MIJNICIPAL OE PALEÍINÂ

Àrso o[ LlcÍl[Io
PRaGIo auÍnôí{tco |lr ,toal - 5it

P.lalaí.-Â!. 10 d. ÍcEiÍo & 2021
ÀAERT LEITE E SILV 

PiEf€IÍURA MUNICIPAT DE PILAR

AVI5O DE LrartAçIO
,iaclo ÍLEÍnôxl.o M trnoÊl

tr@s nr rU3{005/rO0 Tipo Múor p..ço po, ÍTEM . pioJEÍO MÉS^ VNÀ Obr.to:
Rcrúrro t. pc(6 pà6 cMtúl . futuE aouúiÉo.L GENER(r ÀJMENÍIC|OS PAÃÀ o
PRorúo M€s^ uv^, d6 Éd6 . s.sêtdia Mú.lclp.l .r. 

^$ndd. 
sod.l .L M6klpro

dê Pil.r/^L 0.rá rl€ Í.âlrâÊo: 03 rL Maço d. 2021 àt @:00h, honLlo d. B.ârlll.- U^s6:
9a2a37. Dirpo.iulid.d.: .nd.r.ço .lâbônico e,.oôr.asn.i,8p!.br. Tod.i ê
rcferêo.i.r dê têmpo ôhêrleêrão ào hdáriô dê Btasíli./!F. l.í00âç6ê.:
@mL$oplla.etmil,con.

Pihr^t, 10 d. r.vdêko d. 202r,
io§t l{E cÀMtto

ÉquiE .Coío

PRÊFETÍURA MUNICIPAL D€ sÁo LUIz Do QUITUNDE

^vrsos 
Dt uor {Io

pxr6lo attioxt@ i 1202t t 
^sG 

9arl69

oSJETO: Âq!íro d. Pr.çc pnâ 
^qUEçÁO 

DE MAÍCR|Ar, DE UMPEZÀ HOSPT L R, @m
6 h. íkiB r,. txcUr§lvloÂlrE E RtstRva ot COÍ 5 ot 2594 PÁnÀ Mt, EPp, Ípo M6or
PrÉço pr tt ô. 

^üêrtuá: 
26 d. FEVEiEIiO d. 2021 - ln[lx]D. rel: s.l. dê Renió6

da C.hBjo P.môn. ê dê ú.naéo. FUND^MENI çÁO LECA|J o.dáo Éd.Él
10.024/19, Ld r.dral n' 10.520102, 3!ü5ldlad. p.la t i 8.666/93 ê ruâ! âi.íâçó.t lC
1742ú . 7a7Í7o,r. DrsPONrBrLroÀDE DO EorTAt E lNFoiMr4ôEs: cdBrlo
,trô*nt. .L UotaÉo, n. ft!çâ Eímsto 6omê Mà.ãnhâo, n. 5s, C.d.o, sao Luiz do
quftud. dâi G:00 às 12:6 hdar. E.d.rcço .l.trô.icô edui3doq!itúnd.-à1.8@-b.j C-

ndl: cptlhelm.ll,.n; coMFRA§nET atraÉs d! UASG: 982869.

LUCrÀ 00 aMoÂ DtvrNo
sérrtarl. Muni.ip.l dê S.úde

sao s.àà§iâo - Al 3 d. terei.o .,e 2021
LtsÀno ffux itB€180

EsrAoo Do aMAPÁ
PREFEIÍURA MUNICIPAL DE FERREIRÂ GOMES

^v§ô 
udÍ (Ió

PitGlo Erl,hôtatao t a/r@t

A hef.ituÊ MuniciEl d. rêíêiÉ G66, c PJ ne 2165314/lm1-2a, ãt .yét
dâ Eouio. dê PÍ.rIo. toma oúblico, qu. rélüâÍl PiaGIo, !.r. REGETnO DE PREç6. E
lomà ElfrÀôl{rc , tlDo m.mr Dr.!o pd loE, pâã ÁquÉl(Áo DE REcÀi6Â DE GA5 .

GLP13XG, Á6uÂ Mrt{tÂÂt (v^srlh^MÉ 2otl E 
^GU^ 

M'I'JERÁL tM pÂcorl c/ r,
GANRAFÁs ff 5q) Mt ('DÁ, PAiÀ ATÉ OÍi AO5 óRGÀOs PERTTNCÊ'{ILS AO I-XECÚTIVO

MUiIOPAL Oat: 03/032021 às 09h lhdário de B65lli.l. o tdital ê *ú a^q6
.n.út6ft* dlspo.Álts m **.lklt.cé*..onú nr 853628.

r{êi.â Gdn.l-^P, 9 .h Í4rêio d. 2021.
IONAIAS FIiMINO

PREFEITURÀ MUNICIPÂL DE LARAN,IAI DO IARI

Etrr^Ío o€ tERMo AD|ÍM) t ó/to20

a.nrr.ro nr 010/202OlPMil; Pre.$i 2@.058/ro2OPMu Cdtràtáda: 
^. 

Â. V. !{ETO
ÉrRÉU, CrlP, 29.119.o2alú01-a6, Obidor ProíosiÉo do 9Í.rô d. vigan.ia do CdtÍ.to nl
010/1020, D.lo odlôdô dc :n itnnt l di.t, .ujo ôàieto é . dr.Í.êo €da.tui.l (Ú
tundam.ito no .üspo3to m .n. anlSo 24, iNi$ lv, d. !.1 n! 3.656/93 c o o..rdo nr
126n021-PMU, pãrâ l@Éo, sob d.m.nda, dê 101d.!).rtruruÉ3 proüerrl8 no ídroro
d. t.nd.s, .om cob.ítuE, m.dindo 10nrr0.n, alamb6dor 

^a 
óltlra mínima d. 1,20ô ê

@dêi6 de plárti@ paE o .lcndiúênlo dos .liêntet do aulilio finan.êno dà cáiÊ
Êdômie F.dêrâl .mo hêdiàd.r d..omhâr. à ccrvr0-19); oÍialmrTÊmo d. Dirp.É
.r o29Ê@GOCySEM P; Vlsê[éa: O!l0t/702O à OrlO1l2O21r Valor fis 82,19O,0q Oat!
dô 

^s.atuÍ.: 
30/1212020.

ArsÔ DC UarÍr(Io
ttEcrlo EEtrôitco i. 2/1,2r<pL/$irAr/PMU

pRocEsso Nr 2 !8,05a/202GsMÁs/PM u
oàlêro ÁquiriÉo d. 2.370 {dol! irl Í.].ntú . !t.nl,lc.§l,s 8ásj@! @mo

^uxluo 
À:jMEúÍACIo, @m a fin.lld.d. dê drstnb-Éo, .n íorru dê 8á.ldo EÉntul,

parã ãràd.r .! f.mllDt h ítúõçro d. w n.abid..l! rcGàl íô 20É Rual do MunElÍrc
;ê uEniál do r.n, ,crêEftL.Lr'p.lo ffnlno DE REFTRÊI{C Â DÉ ÀsrÍtxo^ socl^t -

CiÀs, d. â<o.do con ât 6É.ifi.arô.t . quàntid.ds, .oífom. da,no ío Âso I do
É.lital. A.olhlh.nio dâs proposrásr m .ndd.ço êElrni.o újlchâ.ês_..(mt., a
p.rttr d. oubr'ôçllo .la À ()3hoonrn d. dtô 140rno2r. Âà.du6 dr PrcoGt 3:

ó8h15nin, dii lalo22o2rj hloo d. 3.srão d. lô.(.5. (Bh3orrn do ó,. 2.1071207r,
hôrario dê àãtíi., Obt.nçàô do Edli.l 

^ô 
endeteço elêtrónió: w*w.li.ita.ere.côm.br.

U.tiâção is 856rí, lnÍomaçõ.r p.lo êhall: (,l.pmll@holmí1.@m

tm lO d. F4r.to dé 2020.
ENNÀDo SAUENO MÁTHÀDO

^vtso 
Dt u(,t çIo

plEclo !Étnô ao Í{. :lê0r1<,t./sEM^r/Pitu

,il6ro aEmoí{tco t{. 2/Àr2l u s6 sttô9

oElEIO: i.aitrro de Pr.ço§ p.râ aaulsrçÃo cEtras 8^5rcÁs, .6 05 bcnefíGios d.
iESÊRVÂ DE COTÁS DE 25f PAn^ MC, EPP, Iipó Mdor P'eço po. llem. Ah.nurai 26 dê
FEvEÃE,io d. 2021 .i llhol,ln. L@l: s.lâ d. i.únlõês d. combrao Pdn.nen!. d.
Udtado. FUIÍoaUENÍ çÃo ú6ÀL: tr.6.tD F.d.,al 10.024/19, L.i Í!n.r:l n' 1o52oy'02,
!b.di.d. Dllà t ' 

3.666/93.3úÉ ànda(ó.r, tC 1211006. ll7lr014. orsPoNlBlLlo ot
m Ímar E rrFoRM^çôEs cn69llo Pêmàn.nr. .,. u.itiÉo, D ,r.í. Emío 6MB
Matrhao, n. 55. c.ntÍú. s5o L!ü do qrfiúndé da oaro às 12:00 h.E. End.r.ço
Glctrôhr.o soluildoqullund.,âl.ad-à.; tráll: .pldqe!ôâll..omi CoMPRÀ5NEI at6É. d.

AIA CLÀUOIÀ CONCEç/TO ROORIGU€S
S..rêtá.la dê Âsiiía.la 5o.làl

pnEF€truRA MUNrctpAL DE sÃo MIGUEL Dos cÀMpos

AvÉI, o€ íoMoloc çIo
Pit6lo arf,lô co ra. ,r/roro-sxP {'l

pioaE550 t{. t1a.m7l2021.sMAs,PMU
obj.tó: lAuirição, d. íorôa .m.t8.n.ial, dê 2.517 (.roit mil qui.hlnr6 E

.L:.stê) aESI S gÁgaS cmo auilio alim.ntá9lo a erêm íom6idat toô
dmahd., pa.à .t.nd.í à f.mili.s .m tiiuôCo .,,. voln.r.bilid.dê tocrl n. zona
uÍh:nã ê zd. Ru..l do Mu.id9i6 d. târâôj.l do JâÍa, ..dõt..lor m tuolràm. CR S

- càt ô d. n.f.rêíclâ .L Àslíand. Sod.l, t ndo como .êcure finan.i.doí . .n.nd.
perlan.ntôr proarah.cáo nr 160027920200008 a s.r r.0.3íâdo âó Fuído Munlclpal dê
lisbtênci. so.i.l (FM!S), de acordo .om âr .ip.clÍc.í6.5 . quadidads, confoÍmê
d.*rito no 

^.dô 
I .Io Ednal, À.olhimênto das prôpost e: no e.d.reço eletrônico

wy.ll(iti:|l:G-..@h.br, . D.m, da Dubli.ãdo ,té .s o8fioonln d, ôta 21b2no21.
tà..rú ds PÍopct r: oahúmln, dla 2402no21; taldo da {s:o d. l.nc:
llhlornin do dr. 240Dno2l, nq,Íio d. ar.síi.. obt..do do tdn.l: @ .nd...ço
êlêtrô.ico: 9w.ll.il*e*.con.h,; Li.ir.Éo n. as5as6. lnfdn.çô6 p.rô .'m.il:

Pr@es nr 0312{342020
rá.ê âo .onstârtê nG àutor do pÍc.dimê.tô licirrtório P.êBao Elgtróni.o

n! 79l2020-sRP, do ripo M.nor pr.{o, .êí.r.nt. ao PÍce$ n. 031203a/2oro,
HoMorcGq roó frind.ô.ôto no 

^.tiao 
4r, h.to »(ll, d. tei F.&ÍC nr 1o.520/2t)02,

a pr.c.!. rlcnáco Ér. qu. â 
^diudkâÉo 

nêla contlda pro.lu. *u. .t.hos júndko3

GÊOR6' CLEMETII VIEIiA

(') i.puul..do por tú eído no oou - &Éo !, plah. IIl d. 1(}02-2021 .m
ln dÍ44ô É qiaih.l.

Em I de F.v.r.i.o dê 202r
EI'IIVÂLDO AALIEiRO MACHADO

(+ t&M,d.Efu@!e4lrllÀú
úrJã he r/e*d.Ôrônr. É5 ód.6sarou@r6

bd.rlJúttu !fur 1tr4 r{brtut tcP



PODER EXECUTIVO

f,lroocl Yo cosÍa sEm^o
prer.iro

,oÁo Í oau o^ sttv

vi.. PÍ.iàro

o tv Cllla6^ oa 6 xA
Ch.lêd.6âbind.

,UMTT UMA VIANA

Sec.dáno Mlhk,p3l d. Admnisráçrô . pir..jâmdro

|(^IO DE At úO rl.IX

PíocuÉdo/6.rál

N€TsIVÂN MONTTIiO INAJOSA

Comàidànte da Guã,d: Mrntr'pal

rat(Elr^ o§ota taEl{EzEs

sêo.riino do Fundo Muntripài dê saúde

IIAIARA CALDAS CHÂGAS

§e«êtâíâ Munr;paldê Âs! íê..'á Sô.'â

ANÍONINA SOAAES OUVERÀ

s..ÍêráÍ:à MLr.'pà d. Édu.ãçáo

,ot6E oo3 s^útoÁ FEttEt saRt^o

s*retiino Mun('p.l d. Dõ6rc1v'r6ro UÍbôno e InÍa.{ÍurüÍà

MÉIDúNT DOS SANTOS GU'OES

sereraÍ à de t,nàr(â!

Al{TôNIo,ERó IMo oA 9IIVA FttHo

Sêíêtâíô Mun (ip.l dê Íranipônê

ta^tÍato s it ts xroa
Se'êtii/io Mun(igâld. M.'o ÀmLi61ê êTunrmo

to<Írro NUNts Dos s^NTos

seÍÊráío Muntripãrdê Érpônê Ê Lã2-"

Dmror p6id..t. dô Inínutô Mun'.€ál dâ 
^qírúhuràPê.uâÍ â e Àbaíêômênrô

EXPEoIENTE: o Daário OÍcialpod€rá sorencont.ado na sala d ê Admanistrâ9ão
e planejâmênto da Prefeitu.ade Lãrãnjaldo JáÍi-Âp. REMESSAS DE ÂÍÊRlA:
As mâtériâs â sêrem publaca.,as no Diá.io OficiEldo Municipio, somêntê sêrão
âcêitâs se âpÍ€ssntadas das seguintes quosilos; das mêdldas: a cm de largura
para 2 coluna§, 1 7 cm de larsúra pâra I côlunâ no câso dê balanços, tabelas ê
quãdros; dos prazos: Para sa.em publicadas as Matérias, as m€smaterão qu€

ssÍ êntreg ues até as 1 3:30h do diâ ânterioÍ dâ data de publicaçãoi do âêê33o âo
Oiário: você poderá adquarirum êrêmplâr do oiário oÍiciâ|, na pagana no site:
www.laranjaldoiari.ãp.sov.br ou at.ávés dê doc'rmênto munidos dadata e

número do Oiá.io que d6s€ia. RECLAMÂçÕES: Dsverão ssr dirisidas, po.
esc.ito, ao Gâbinêtê do Secrêtárao de Administração e Plãneiamento
âté 8 (oito) dias âÉs â publacação.

@ DIARIO OFIGIAL DoÁ

Lêi n'274l06-GABiP[.,lLJ de 30/01/06

Laranjal do Jari-AB 11 de Fevereiro de 2021 - Ano XVI - N" 3493

Avenida Tancredo neves, no2605, Agreste CEP:68920-000 / email: semaoljgov@gmail.com CNPJ: 23.066.905/0001-60 - Pl\,4LJ
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DIÁRIO OFTGIAL DO MUNICiPIO
.LARÂNJAL OOS NOSSOS SONHOS"

www.laran.jaldojari.ap. gov.br

PRETEÍUNA MUI{ICIPAI, DE TÂRA}{,AL OO ]ARI

^vrô 
oa rÊÍríro

riEclo trtrràEo @/rc1-or/aaü^?rllil

Pf,OCI§O Xr 48.6q/202o'$!ríPMIJ

clbliio: Íükiçlo d. Ú70 Íd<r5 mil iE ano é.!t írt ) c6lõ *b' _ cdrc

^UIUo 
rr,|l/Ér{t^Clo, Gsn . fitcldú..rê .lBtíboido, .o íqÉ & s'rÉtldo

GEíitld, pÍ. .t id.r à âmâiG .m .ilcríao .,ê Úlm'$ilid'd' sod'l nt Zn'

ÍrJ..1 dô l*rnklplo .L L.Br.l do Jad, í!Êrúdrdn ,tlo c!§m ot

$FtiÊlÊ E r§3Ítlrcl^ soo^l' - cnÀ9, d. .@«lo co.n 3 .!9'o'fietõ'r ê

qrrú?d6, cÊúdti. d.úGrib E 
^.EE 

I do tuit l, A.dHdlito 
'h3 

prop"la:

É .ít&í.to .LlÍü*o ilr.&iet+ Gdi.bÍ, â p.tii' Ô nôlic'ç5 ât' 
"

Ctúrh .lo 4h UlO2!a,?3, Abê.ilE tl- 
"EPGI3: 

O8h15mln, ór'

],,Ezli{,zl) t t<iÉ d.r*4Ê lrE ti @hlonin do dl. 2rtl02,2o21" hoíÚrto d!

'.rIL, 
Obt.lEb ô tdlt* m .id.íGço .idrô.!'@: tw'lldàte!+c@'br'

tLltrtao d!É6a,., lnbm.rú6 p.lo ê.n {: ..l.on iaibtínlrotn

Lr.íhl dô ]ítdP, 11 & 
't{.Éió 

d. 2021-

EniÉbo B.rhio llbch.do

,AIBO <LEÍOII DOs SAIIÍO5 5ILVÂ

S(reláno Vun( orld. CulluÍa

Página 01 www.laranjaldojari.ap. gov. br/dom



11t02t202'l LARANJAL DO JARI - Prefeitura do Município de Laranjal do Jan

re2--t
(httpJ/www.amapa. gov. br)

Avisos lmportantes

Ôrgãos Governamentais

Fls

I
LARANJAL DO JARI

Prefeitura do Município de Laranjal do Jari

10 w resultado6 por página

Avisos lmportantes

AVrso oE LtcrrAÇÃo pREGÂo ELETRÔNtco 006/202r -CPUSEMAP/PMLJ

AVISo DE LIcITAÇÃo PREGÃo ELETRÔNICo oO5/2021-CPUSEMAP/PMLJ

AVISo DE LICITAÇÃo PREGÃo ELETRÔNIco oo3/2021_CPUSEMAPi PMLJ

AVISo DE LIcITAÇÁo PREGÃo ELETRÔNlco oo2J 2021 _0PLISÊMAP/PMLJ

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO OO4/2021-CPUSEMAP/PMLJ

TOMADA DE PREÇOS NO OO1/2021-CPUSEMAP/PMLJ

TOMADA DE PREÇOS NO OO2I2021-CPUSEMAP/PMLJ

Avisos lmpoÉantos

Pesquisar

--o
o
o
o
o
o
o
o
o

,trando de 1 até10 de 90 registros

Anterior 2345 I Próximo1

O seg,08 àbr 19- 17:l5h - (D 7893

Eleiçâo Conselho Tutelar 2019

(.4

+ notícias mais lidas

laran,aldojari.âp-gov.br/avisos
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uoR tn.2t @rrPRrs §ERvrcos É oaR É - FiD drdô:23/!1/2022
I.rcs100061E rvÂLDo BÂLr€rRo u 

^cH^oopÉlGiD . Frm apG,nr.co: 0!/0212022
aLndi@.iro / s^c aB i ÔJvirdb

Sálá d. di.plt P.sqúi8a.Enç.dá Súas licilaçõ.6 Bàn@dcPr.ços Audê

IIUNICIPIO DE LÂRÂIIJÀL DO JARI

MUN ICTPTO OE LâFiIJJÁL OO JÂRt / (2) COipR^S SERVCOS E OBR S a

ENI\tL0o ElllElRo illicHÂDo

^qrsiéo 
d. 2 370 (doÉ mil t!ànto. . !d.ntâ) c.3tâ! Bário.! - óno lul(Llo lL[ENIrçIo, @o 6 ináhdád. d.

dBtiú|gáo,6m bnnr d6 A.h.lbo E\.n!âl paE eLndârà. Í.mlllàr.B ilú.ção d. wlmEbildâd. .od.l n. zo.â RuÉldo
À&nicbio d! uEnjâl dó Jad, Éb.ad.d.ô p.lo cENIRo oE REFERÊt{ca oE ÁssEÍÊNcIA SocltL - CR^S, d6 6@do @ln

âs 6§p..jÍ€çó6 ó quá.tdád.s d63cÍlürs no ,Ân.h I do .dir.l.

O2l2O21 ProE6so 214.05812020

PÍ!g!o Ípo iLno. Pr.ço

Ànplâ PE& pá6 ihpusnáÉoâle 2 di!(.)

publc.dá a Dstá n. Dublieçao 1AA22021

1tn2DO2,46'-OO Limirê acôlhim onb de propost s 241022021-04:15

21tr.2n02141t15 Dat € à h6â da dÉpútá 24O2n 021{9:30

PortuguaB lvlooda dâ li.jlsçáô (R3) Rod

Nedonal iroêda dá proposE i/báde de licilaçáo

El€rôíico Êquàlizção ICMS Náô

PonE€áÉo ArbDáii6

_ã

Licitaçóes

uc.tação [n' 856.4íl l!

Editât

Pâúrplçáo do fomc.êdor

hkio e@lhimenb d. prcpoÊbô

^bãtjÉ 
de p.op6r.s

ÀàÉngància dà dispub

Íoo d..n6Eddto da di.putâ

@Aan@doAÉ!il
E,.c BB - 03írô 7)q072' I oú!íi.r* . Lr0úi ?s :6 »
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M1]NICIPiO DÊ LARANJÀL OO IÂR'

'JOF ín"2lCOíFÂÂS SÊÀVTCOS E OBRÂS -Fim conrBio 23lar/2022
uc9 ll)0061 ÉNrvÁLoo BALrfl Ro MÂcHÀ0o
pG,.ro.ío - Fim ÉpÉÉnl'çã. 03/02/2022

Al..d mnlo / §qC BB / Orvdoíá

Sâlâ de d'sputâ Pesquisa âvançada Suas l,obçoos Ban@de PÉços Auda sán

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

lÀJNlclPlô OE L^RÁNJA OO JÁRl / (2) COi/PR^s SERVCOS E OBR.ÂS a

ENI\ALDO gÁIIEIRO MrcHIDO

áquisiÉo d. 2.370 (doi6 milt anbs ê s.bítu) C.slâs Bá3icâ3 - @mo ruXLo Áflr/ENÍÁÇÁO. com a frnalidâdê de

disübuiçáo, om Íomá d6 B€nêfdo Bêntual. Pala ãbnd6.& támilias €m 3iÚáção d6 wln€lEbilidádô s@âlnâ Zona Ruraldo

Mrnicípio dâ LaÍanlal do JaÍi, ÍEí.Bnciadas p€lo cENTRo DE REFERÊNClADE AsslSTÊNclASclcll( _ CRAS, d6 a@do @m

as êsp€qtcscóôs equanlidad€s ds§cdb! no lnêlo ldo€dital.

O2t2O21 Prcc€sso 218.0s42020

Prcgáô Iipo À&nôr Prêço

Ahplâ PÉõPaÉ i.npusnâção sló 2diâ(s)

Hmotogádâ a Dalá de publr€ção 1oo22o21

1110220214A§0 Lim ne a@lhim ênio de propost s 24022021{A:15

24n2D0214A15 Oata e a hor. da disputa 24n2l2021'09:30

Potuguês Ílbêda da lic âçào (RS) Real

Nâcionâl iroeda da p.ôpo§iâ l\,trêdâ da licitação

Elêtônico EqúaliàÉo lctl§ Não

PÍoíogaçâo AJbmáüca

Licitações

Lacitação [n" 856454] E

Cliênlê

Edúâl

Pâniopâçáo do íom.edd

hldo acolhimsnto d6 prepostâ§

ÁbêôrE das pÉposüas

ÂbÉn9ênciâ dâ di5 pula

Trpo dê encsÍramenro da di3pub

Lote (no íl

R*umodoloiê &ulslç5od.2370(dob mlltêDntcs € !.bntâ) cê§tâ3 Bátlca§

ÍÉrâmênb aplicado Co.Í trât mônb diê,Endâdo para iÉfPPlcooP Ú

'l'ipo dê disgub DêcÍsb N'10024 - tbdo d€ dÉpolâ âboÍto CnÉdo d€ sêl€êo Íodás a3 pmpo.bs

Siluaçâo do lot6 ldiudlcâdo a oâiâêoho.áno 25n2nl2l'14t07:33f;36

T.moo miniholânêôs inrârmedióios 5s€§undo(s) T6mpo mínimo mbnr mdhoroíêílâ 5s€gundo(s)

rêmpo de d§puiâ sêssào púDlica 1 O m inubs Íêmpo dê p.oíogaç5o âdomátco 2 m inulo(§ )

lnturlalo mínlmo dlÍorchçá dê,râloíes R$ o.O1 \610rmÍnlmo cobÍiÍ m6lhoí ofertâ Rt0,01

\àloreslimado do lolê Ri a99.082,5O

CNPJ 14/E7í36000161

Fomecedor \ênc6dor R.J. COSTAEIRELI

Í61êíohê {9ô)991611601

NOMêCONIA,O RUÁNAJUCACGTA

Ar€marado Ri327.EôO,OO Contístâdo RS 3278112,10

JusrifÉri\ê Alidbnbábndêu o. .!qui5 ib§ do Edibl

i or:iror. - !r8on i:e 56 r$



135

Licitação [no 856454] e Lote [no 1]

oRt"Etc IoR ls xao. E

\álor Ri 514.290,00

Segmento Mcroêmprosa

Oah 6 hoía do r€oistro 2310212021 19,34:39:794

Sitrâção da poposta Classifcâdâ

NOME dO CONIâIO GIRLENE Ii,ICRÀS ITGLO LISBOA

Íelêfone +0 (96)991960235

DescÍição/Obseoações âquisiçáo dô 2.370 (dois m il tezênlo§ 6 s6Ente) Cosias Básicâs , confo.me píoposb enaD
(conforme insUümento

T C SAIIÍA}IA EREJ

\álor R$ 545.479.20

Segmsnto Empresa dê P€queno PorE

Datá ê hora do ragislro 24n2no21 01:05:43:212

Siuaçáo da proposüa Classifcáda

Nomô do contalo liv0lsEs coRREAsalÍa.lA

Telefone +55 (91)984303752

DescÍrÉo/Obsenaçóes 01 CÁRNE BOVTNAêm consêÍ\ã, dê 3209 BERTIN 5 LAÍaR$r8,49 RS:42,,(5 02 LEITE EMPÓ2509 ÍÁr,BÊ 2 PCT

(conÍormê inslrurnênto Rs:6,55 R$:13,10 03 ÁçUCÁR brânco cristelrcfinâdo, d6'lkg uNlÃo2 KGR§:4.75 R$:9,50 04 ÂRROZ brânco, üpo

con\ocãlóno) 'l.longo ltno.dê 1kg GAITALOPES 2 KG R$:4,S9 R§:9,98 05 BISCOITO DOCÉ SORTIDO. pac.te com proletor int6mo,

ds 4009 HlLElA2 PCT Ri: 3,99 R$: 7,98 06 BISCOITO SÁLGÁDO, lipo cíÊâm c.acleí. pacota com píobloÍ intemo, ds
,í00g lirrÂrÂMA2 PcT Ri:4,50 R$:9,00 07 cÁFÉ Ei, PÓ, toÍâdâ ô moído, êxra brb. a Éoro, pacob lcÀi,ã de 25og

P|LÃO2 PCÍRt:5,99 Ri:1í,98 08 4HÂRQUE 5009 F,ü/ORITO I UND R§i16,00 R$:16,00 0S CHOCOLAIE sm pó

200g NESCAT 2 PCT R$: 4,99 Rt: 9,98 l0 . CONDIiENTO EM PÓ(COLORAT) l00g OOiACLÂRA2 PCTR$:0.85 R$:

0,8511 COi'lDttGNÍO EM PÓ (COi|NHO) 1009DOi{ACLÁRAlrcTRS:1.10Rt:l,1012 FÂRINHA DE iIÁNDIOCÂ

comum de 1 kg GÂ|e!ALOPES 2 KG Rt:4,99 RS:9,9813 FARINHADE MLHOíocada 5009 VIrÁMLHO 2 PCTRS:1,69

R$:3,3814 FEUÃOlipol,dslkgFEUÁONOSSO(CÁRIOCA2KGRi:7,99R$:15,S815 iTATCARRÂO com o\o§,dpo

espagueE, dê 5009 pscob RICOSA2 PCTRS:299 R$:5,98 í6 I|CRTAIDELA5009 FR|IiESÁ(FRA].IGO) 2 UND Rlr
6.00 Ri:12,0017 - ÓLEO de soja rellnado, de gooml COiICORDIA'l UND Rl:8,99 Rir8,9918 O\OScribacJlSo\ôs
GÂASA I CUSARS:17,00 Rl:17,0019 SÁL iodado rsfnado, d€ 1k0 GÁÂrÂ LOPES 1 KG Rlr 0,99 Rir 0,99 20

SAROINHÂao óleo 6m cons6r'ra,200q GOTES DACOSTA5 LÂÍAR§:3,99 R§: 19,95 21 MNAGRE 0EVNHO,dê 750m1

Gâl,taLoPEs 1 uNo Rt:3,99 Rt:3.99 OUÁI.TT|O DE:2.370 DESCRTÇIO: CESTAS BÀSICAS \áALOR UNIÍÁR|O R3:

230,16 \,ÁLOR ÍOTA GLOAâI Rl: í5-47920 \ALIDÀDE 60 DlÀS

J C I COÚERqO E SER\TCOS EREU

\âlor R3 548.157,30

Segmênlo Mcroampr€ss

Oala e hora do Íegasfo 2YO2ZO21 17117130:950

Sitraçáo da proposta Clâssificáde

Nome do coniaro JosE caRLos DE rlcLocaRDoso

TêlêÍone +55 (968814286t4

D€§criÉo/ObssÍ\â@6s Áquisição dê 2.370 (doi§ mil tszenbs ê s6tontâ)Ceslas Básic.s.
(cont rm€ insEumênlo

RJ, @STAENÉJ

\álor RS 578.280,00

Segm€nb Mcroemprêsa

Dab ê hoía do €gisto 22J02t2O21 2239:15:17A

sitraÉo dâ pÍoposcâ classtficáda

Nomê do contaio RUÁÀIAJUCÂCOSTA

TeloJonê +0 (9689161160í

Descriçâo/ObsaÍ\aÇõos 1 Cestâs Básices 2370 CESTÂBASICA- GENEROS ÁL|Ii€NIICIOS

lconbrme insÍumênlo



}( P. BARBOSA. IIE

\âloÍ R1587.76030

Segmenlo Mcmempresa

Dâb ê horê do regisúo 22n2no21 23:361O:7A7

Siluaçáo da proposta ClassiÍcãdâ

NOMê dO CONTAID HOZA}IAPUREZABÁRBOSA

Tsl€fonê +96 (96)991240538

DescÍiÇáo/Obserlaçóes lquisiÉo dê 2.370 (dois mal fêzênbs 6 selentâ) Csslâs Básices
(conlbÍmê insrümenlo
con\ocsbno)

GZÁ,IOÍÍO EnEJ

\átoÍ Ri 5s2.665,90

S€qmento Empíêsa dê P€qu€no Porto

oata 6 hoíâ do regrsüo 23n212o21 19:44:M:96O

Siiuaçáo de proposla Classifcada

Nome do contab GlLi/ElZÂ loÍTo

\,/ T€lêÍone +0 (96)992005540

DêscÍição/Obsênáções ÁquEiçâo dê 2.370 (doi3 milfezênbs a s6tênta)C6stãs Básicas como ruXLlO ALIIIENTAÇÃO, com a fnâlidade de

(confurme Instum€nlo distnbuiÉo,êm bíma d6 Bêneíoo E\êntual, pard ábndêíàs íam0ias êm situâÇáo dê ltilnerebalidade socialna Zonâ

con\ocâlório) Rúíaldo i^/niclpio de Lârániâldo Jâíi,conbrme píopoBte em an6rc

R F BOSCIJE COllENClo E S€nlflCOS EREU

\êloÍ R1646,117.50

Segm€nto Mcroêmprêse

Dala e hora do Ísgistro 231O2r2O21 20 35.13:318

Siiuação da pÍoposüâ Classifcada

NOM€ dO CONtAiO RruL FUTURÁÀIÀBOSOUE DE SOUzÁ

Teleíonê +55 (96)991432810

Dêscnçáo/Obseí\açóes DÉ áCOROO PROPOSTA EM A,IE)(O. CÂRNE BOVINÂ om consê^a. do 3209. 5LATÂ PAtvPÉAlA 9,00 = 45,00i LEITE EM

(conÍorme insrumenro pó 25og 2pCÍ CA,PoNESA7,5o: 15,OOi ÂçUcÁR brânco cíisblí6ínado, de 1kg PAcoTE DE 2KG ITAÀ,IÁRATI4 50 "
con\ocetáíio) s,oo;ÂRRoz bÍanco,lipo 1, ton§o fino. d6 1kg PÀcoÍE oE 2KG CÂTÁRINHÂO 6,50 = 13,00: glscoíTo DocE soRTlDo.

pacob com probtor inbmo. de 40og 2PcT LEA 6.00 = 12,00; SISCOITO SILG DO, tipo creem cÍacksr, pecolê com

prot6lor d6 44Og 2PCÍLEÂL 5,50 =í1,00;C^FÉ EM PÓ, torÍedâ e moído,6úâ forls, a vácuo, pâcote/caiE dê 2509 2PCf

\-. BRASTLETRO 5,50 = 11,00; CHÁRQUE 5OOg l UND Frü,ORnO 21,00 = 21.00; CH@OLÂIE €m pô 2009 2PCÍ i,iÁFIATA

,{,00 = 8,oo; coNDt[GNÍo EMpqcoLoRA.') 1OO9 2rcT i,UFATA2,OO = 4.O0iCONDIiENÍO EM PÓ (COMNHO)

lOOo lpCT rrtlRlrÂ2,oo : 2,00; FIRTNHADE i/iCNOtOCAcomum ds 1 kg PÁCoTE DE 2KG DONADE 8.50 = 17,00i

FARINHADE MLHO íoc6da 5OOg 2PCT iIARIZA4,0O = 8,00i FEUÁO tpo 1. de 1 kg PÁCOTE DE 2KG FORTALEZA 11,00 =

22,00; i/IÀCÂRRIO com olos, üpo êspâguêb, de 5o0g pecotê 2PCT FoRTÂLEZ\4,50 = 9.00i [,ioRÍÂl{ DELA 5009 2UNo

ÁtERtCAlA 10.00 = 2O,OO: ÔLEO dê sojâ rofnado, dê 900m1 1 UNO COa{COROT\ 10,00 = 'l0.00i OVOS cuba G 15 ol.os

T CUBA BRA{CO lO,OO = 1O,O0iSÁL iodãdo refnado. de 1kg PCÍ 1KG ÂLMR${ÍE 2,00 = 2,00;SÁRO|NHAao ólêo em

cons€nê. 2OOg sLAÍA PESCÁDOR 4,00 = 20,OO; \,NÁGRE DE \rNHO, ds 75Oml l UND irÁRÂTA 3,75 = 3.75. lOUl§ÇÁO

DE 2.si7 (DOIS ML OU|NHENTos E DEZESSEÍE) cEsTÀS B,SICÁS No \aLOR DE cÂDA CESTÂ DE RS 272,75 ToTÂI

DE R$ 646.417.50

a il @ÍíEs ErRaJ

Segm€nto

Dalá € horâ do r6gisúo

Salrração da pÍoposta

D€scriçáo/Obs eÍ\,6çóes

(coníorme insüum6nlo

Rt 668.292§0

23 n2l2021 1 6:23:43 :468

Classificâdâ

AORIANONERIS GOÍ!4ES

+55 (S6)31187604

CESTAS BÁSICAS: 1 - Câmê boüna €m consônâ, do 3209 iIÁRCAFÁBRICê,'ITE: KITUT/JBS S À,2 _ LEIÍE EMPÔ PCÍ

2O0g iiÂRCÀFÂAREANTE: CAÀPOI.IESA/ Êi,lBARE INDUSTRIÀS ALllvENTlClÀS S. A;3 -AçÚcâr brãnco cÍjstalrefinac'o'

ds 1k9 irlRCrvEÁBRICÂ}.lÍE: ITÁÂrÂRATI / USINÁS lÍAÀ{ÁRAn S/A: 4 - AÍoz branco, tipo 1, longo fino d€ 1kg

À,tÂRCÀFÂaRlcêr,iTE: CAÍARINÂO/ÁRNO BENDO.i 5 - Biscoilo doc€ sortjdo, pâcote com proleior rnlemo. dê 4009

lt,lÁRCAfÁARrcê}]TE:PEÍYÂl.l / PETYTN lND. DE AIIIENTOS LmA.6 - Biscoito salgado. üpo cream €rack6í pacote §om

.,@



proletoÍinl6mo, de 4009 i,lARCA€Â8RlCAr.lÍE: PETYIN / PETYAII lND. DE Áf lli,ENÍOS LTDAiT'Caíê em pó,lorrâdo e

moído. êúa Íorle, a vácuo, pac.te d6 2509 ti,tÁRCÀF BRICêNÍE: PURO / SE - INDUSTRIAS ALII/ÉNTICIAS li,lARATA

LTDA;8 - Charqu€ 500G tÁRCwFAARICÂI,{ÍE: n€NTA}la/ firtARFR|G GLOBAL FOOOS SÁ:9 - Chocolate em pó 200 g

niÁRCAFAaRlc^l,iTEi ti,aRIZA/ i ÀRIZA lND. E COi/ERCIO DE ALIIiGNTOS LmA. 10 - Condimento êm pó (colorau)

1009 nURCÀFAaRrcaNTÊr SINHA/ CARAÀIRU ÀllvENTOS S. Ai l1 -Condim€nbêm pó (cominho) 1009

IT,IÂRCAfAARICINTE: DONACLÁRA/ÍRÊS CORAÇÔES AUIENTOS S, Ai 12 . FâÍiNhA dE MANdiOCA COMUM dê 1 Kg

lt,tÁRCAfAaRlcÁllTE: TRADICIONAL /TRIOICIONÂL ÂLIi,ENTOS ElRELl. 13 - FaÍinha de milho focada 500 g

I\jUqRCrúFABRICA{TET NO\O MILHO / SÀô ARAZ S/Â lNO. E COiÁ DE AL||\,GNTOS.| 14 - Feiião ijpo l de lkg

MRcrvFÂaRcA{TE: DÔNADÊ /NJF INDUSTRIAE coi,ERclo LmAi15- i,lacarão com o\os tpo espaguetê. dê 5009

pacolê lúARclvFABRlcÂ|{TE: PATLISTÀ/ oRLÂlíDo zÁ^lcoPÉ & cIALTDAT 16 ' À/bíiâdêla 5oog MÂRCÀrAaR rcÁülTE'

PEROIGÁO/ TNDUSTRIABRF S. At 17 - Óleo de soja Íelinado, de 900m1 Í\,lARcÀFAaRlcÁllrE: coNcoRDlA / aDl, Do

BRASIL LTDA: 18. Olos cubâ cJ 15 o'ás I,ÁRCAFÂARICA.ITE: I,ANNQU EIRA / I\4ÂNTIOU E IRA AT Ii.[ N TOS LTDA, 19.
sal iodado rcfnado. de lkg rúÁRcAFÂaRrcA}lÍE:LEBRE / NoRTE SÂLINEIRÂS. A lND. E COM NORSAL.: 20 - Sardinha

ao óleo em conse^6, 125g I,IÀRCIVFABRICA.ITE: PESCÁDOR / CAÀ,IL ÁIli,GNTOS S/A;21 - Mnagre dê ünho . de 750m1

I\,âRCAFAAREATIÍE: ROSINA/ SOCIEDADE DE AEBIDÂS PANIZZON LmA VALOR UNITARIO OACESTABASICA RS

281,98 (Duzsnlos e oll6ntâ e um re6is e no\êntã e oito centrvcs)i VAIOR TOTAL DÁS 2.370 CESTÂS BASICAS: R$

668.292,60 (Seiscentos e sêssen!â ê orlo mal,duêntos e no\ênla e dois reais e sessênia centa\ôs)i2. Declaío que nos

preçps orâ propostos e naqueles que poÍ \ênlurã üerefi a s er oteílados, por meio dê lâncês. estão incluídos todos os

custos quê sê fzÊrem rndispênsá\êis âo perbito fomecimentt dos produtos, tais como: impostos. ta,6s lrânsporE,

acomodeçáo, sendo dê nossa intsira rêsponsâbilidad€, ainda, os que por\êntuÍa \ênhâm a seí omitidos na proposta ou

incorrelámonte coiâdos.3. Dêcla.o qu€ 6s1âmos ds acordo com os t6rmos do alo con\ocalÓíio e com â l6gislaçáo nele

rndicâdâ. Praô de \âlidade da Proposta:60 (sêssentã)dies coíridos, conlado dâ data dê abertuÍa do ceriame. Prazo de

EnlÍega:imedialo. a partir do rec€bimênto da Nota de Empenho- O loc€lda entrêga de\êrá ser na Rua LibeÍdade n'804

Ágr6s!ê Laranjal do JaríÂrnepá. CEPr68.920-000, de segundâ a sêÍa-feirâ enüê as 08h00min e as 12h00min hoías e

14h00min as 18h00mrn.

I

OLIMÂQ COM, E SEF'VICOS EIRzu

S€gmênto

oab ê horá do Í6gisuo

Siluaçâo da propostià

Nome do conlãlo

Ri 690.855.00

Emprosa de Pequ€no PoÍts

23n2no21 17:30:02:640

Clâssifcada

FRÁ'.]CISCO EDSON ROSÀS IiIAROIjES

+0 (96)32232989

DescÍiçáo/ob§ eÍvâÇoes

(coniorme insúumento

2.370 cê§tas Básicas Contendo: No olscR|MNAÇAo/ UNIDÁDES DE CADA CESTA BÁslcA oUAr'lI UND \âloí unrt

\âlorÍotalol 01 caRNE BovlNAêm conse^6,de3209 l\.tÁRCA Á,l,lGLO 5 LAÍA R§ 9,00 R§45 00 02 LEITEEMPÓ

20og lr,lARCAccGL2 PCÍRSs,oo R$ 16.0003 ÂçUCAR bÉnco mstâlretnado, de 1kg l\,lARCA lÍAlúARÂTl2 KGRS

4,00 R$ I,OO 04 ÂRROZ branco, üpo 1, longo fino, de 1kg ÀIÂRCA FAZENDA 2 KG RS 7,50 R$ 15,00 05 BlSColrO

DocE soRTIDo, pâcote com protelor intemo. de 4o0g n'iÁRcAi PEÍYA]2 PcT R§ 5 00 RS 10 00 06 Blscolro
SALGÁDo. tpo creâm cÉckê( pâcoie com protetor rnt€mo, de 4OOg |úIRCA PETYAN 2 PCT R$ 5'oo R$ 10,00 07 CÁFÉ

EM PÔ. toÍÍada ê moÍdo, sxta íoíê. a \iádro. pacolê/ caiE de 2509 àIÊRCA BRÂSltElRo 2 PCT RS 6 00 R§ 12 00 08 _

CHÂROUE 5O0g i IRCA KÂDÀO 1 UND RS 29.00 R§ 29,00 09 CHOCOLATE em pó 20Og MARCA i'tÀRArÀ2 PCT RS

4,00R§8,0010 coNDlr!,€NTo EM PÔ(COLORAJ) 10OgtÁRCASINhÁ2PCTRS1,5OR$3,00 11 CONDIÀ/ENTO

EMPÔ(coMNHo) 100g lrÂRcA A}razÔNlco I Pcr RS 2.50 R$ 2,50 12 FARINHÂDE ltrtANDlocAcomLrm de 1ks

I\,ÁRCA TltalRÁS 2 KG R9 7,oo RS 14,00 13 FARINHADE lülLHoíocâda 5o0g irtÁRcA slNHÁ2 PcTR$ 3 00 RS 6,00

14 FEUÃoripo'r,de1k9nÁRcaTlÀalRÁs2KGRS11,00R$22.0015 À,tÁlcaRRÂo com o\os iipo espaguête. de

5OO9 PACOTE l\,lêRCA PA,LISTA2 PCÍR§ 4,OO RS 8,OO 16 IIORTÂDELA5OOg Íi,tARCAA'RORA2 UND RS 8,OO RS

16,0017 ÓLEO d€ soia ÉÍnado, de 900m1 |IARCA coNcÔRolÂ 1 UND R$ 12.00 R$ 12,00 18 O\'OS cubâ c/ 15

o,€s l\,iARCA BELOTORRES 1 CUBAR$ 18,00 R§ 18,0019 SAL iodado refnádo, de 1kg l\tÂRCA FAVORITO 1 KG R$

2,O0RS2,Oo20 SARDINHAao ól€o êm conssíla,125g ['ÂRCA PESCADOR 5 LATAR$ 6 00 RS 30.00 21 VINÂGRE

DE VINHO dê 75OM I iiqRCA Ii,TÁRATÁ 1 UND RS 5.OO R§ 5,OO \ALOTJ UNTÍÁRIO DE CADÂ CESTA(DUZêNIOS E NO\êNtâ ê

um reeis e cinquenta cenb\os)RS 291.50 QUA{TIDADE oÊ CESTAS 2.370 \ALOR TOIÁL DAPROPOSÍA(Seiscentos ê

nov€nta Íniloitocêntos e cinquentiâ 6 cinco reais) R$ 690-855,00

R3 752.475,00

23n2ní21 16:44t52:6O2

Classificádâ

ALSON LIiIA }'ÁRTINS

+0 (96)32431369

CÉSTÀ BÂS|CÀ - GENEROS ALIiTENTICIOS 2.3?O x 317,5O =752 475,OO pÍe,b de ênt-sge 30 bnE dias, Élidade da

propo§h 90 dias.

ACOASPIXTO.ME

Segmênio

Data ê hoía do íegasiro

Situação da pÍoposüâ

DescÍiçáo/Obss^,açó€s
(conÍorme rnsüumenlo

P FONSECA OE EARAS fE

Segmenio

RS 796.84130



Oab ô hora do r€gistro

Sihração da píoposta

Descíç:o/Obs 6ítâçõês

lcôntormê instum6nto

1 2 n2l2l21 11 :1 2:527 35

PAL,JLO FONSECADE FARIAS

+55 (96)991262554

1 CARNE BO\4NAem conse.\a, da 3209 AORDON LAIA 5 RS 10,10 RS 50,50 dez rêais e dez ceítâ\os cinqu6nla reais e

cinqushte conElss 2 LEITE EM PÔ 2509 CÂÀPONESAPCÍ 2 R$ 9,40 RS 18,80 nove r6ais e querêntá cênlâ\,os dezoito

rsais e oitenla centa\.s 3 ÁçUCAR bÍanco cnsiel rêfrnado. de 1kg UNIÁO KG 2 R§ 5,78 R$ 11,56 clnco Íears ê setên[â ê

oito cênblos onzê reais ê cinquenta e seis cenlal/os 4 ARROZ bÉnco. üpo 1, longo fino. de 1kg ZlLi,rÁR KG 2 R$ 8.20 R$

16,40 oito rêais e ünte centa\os deEssêis Íêais ê quarsntá csnlâlos 5 BISCOfÍO DOCE SORTIDO. pacotê com píoteioÍ

intemo, dê 4009 TRIGOLINO PCI2 R$ 6,98 R§ 13,96 sêis Í6eis e no!€nla e oito centst s lreB Íêeis e no\ênlaêseis

cenlâ\os 6 BISCOITO SAGqDO,lipo cÍêam cracker, paco!á com protoloÍ intemo, de 4009 FORTAEZA PCT 2 R$ 5,78 R$

1'1,56 ciôco reais ê seEnta e oito cenlâvEs onu rsars € clnquentâ e sêrs cênta6s 7 CAFE EM PÔ, toíÍâdâ e moÍdo, erira

íortê, â Écuo, pacole/ câi)ía de 2509 PURO PCT 2 R§ 7,'18 R$ 14,36 setê reais ê dezoito centâ\ôs qualorze íeâis e lrinta e

ssis c€nla\os 8 CHAROUE 5009 PANEIRAUND I RS 38,98 RS 38,98 tíinia e oito rsais e noEnta e oiio cenla\,os tinia e

oito reais e no,ênta e oúo csnla\os 9 CHOCOLAÍE êm pó 2009 inÁRATA PCT 2 RS 3,74 R$ 7.48 úê§ íêais e sêtenl, e

quato c€nEws sets Í6âis e quaíonra ê oito csnta\,os 10 coNDll\rENTo EM PÔ(COLORAU)? 1O0g DONACLARAPCT 2

R$ 1,38 R3 2,76 um rêel ê úintr 6 oilo centaEs dois roais 6 seteola ê seis centa,,os 11 CONDIMENTO EM PÔ

(COMNHO) ? 1009 DONACLÁRAPCÍ 1 R$ 1,90 RS 1,90 um íeale no\ênla centâvos um reâl e no\ênia cenla\ôs 12

FÂR|NHADE i&NO|OCAcomum d6 1 kg ÍRADlClOl.lA KG 2 R$ 7,38 R$ 14,76 selê rêâis e lÍinia e oito cenlâ\os quatone

reais e sel€nta e ssi§ cênlâ\os 13 FARINHADE [llLHo locâdâ 5o0g NUÍRlvlÍÂ Pcr 2 R$ 3'04 R§ 6'08 tÍês reâis e

quafo centa\os seis r6ais e oilo c6ntâ\os 14 FEIJÃO üpo 1, de 1 kg DONADE KG 2 RS 12,00 R§ 24,00 doê raâis ünie e

quairo Íeâis 15 [rÂcÂRRÁO com o\os, ripo espagueE, de 5009 pacole PAtrLlsÍA PCT 2 R§ 4,40 R§ 8,80 quâÚo reais e

quârenta cêntalos oito reais e oitenta cehlâ\os 16 À,lCRÍA'lDELA5009 FRII€SAUNO 2 RS 9.96 RS 19.92 no'ê rcais e

no\ênta € s eis cenla\os dezenols rsâis e no!€n!â e do is centa\os 1 7 ÓL EO de s oia Íefnado, d e 900m I CONCOR D lA

UND I RS 13,98 R§ 13,98líeze Íeais e novsnlâ ê oilo cenla\os lreze rsáis e no\ênta e odo cenlâ\ôs 18 O\r'OS cuba or 15

o\ês YÁAUTACUBA 1 R$ arO R$ 4.40 quaüo rsâis ê quarenia cenEvos quatro reais e quarenla centa\os 19 SAL rodado

refnado, dê 1kg LUNNAKG 2 R$ 1,38 RS 2,76 um íeal e trintâ e oib c€ntá\ôs dois rears e setentâ e seis centâ\os 20

SÁ,RDINHAao óleo sm conse a,2O0g PÂLlvlElRALATA5 R§ 9,02 R$45.10nolê rears e dois côntâ\os quaÍenla e cinco

rêáis e dêzcêntãhs 21 vtNÁGRÉ DE \rNHO. dê 750m1 li,tÁRAÍÁUND 1 R$ 8.16 RS E,l6 oúo r€ais e dêzesseis cenla\/o§

oúo reaas ê dezessais cen!âros \rqLOR DACESTARS 336.22 lreEntos ê tÍjntâ e seis reâis e ünle e dors cenlâ\os VAI-OR

ToTA DAPRoPoSTADE PREço PARA 2370 CÊSÍAS aÁslcAs 2370 RS 336,22 R$ 796.841.40 setecenlos e nolenl,a e

ssis mil, oitocontos € quaíonla ê um rsais e quaÉnta c€nta\'os

RS 801.297 00

23 n2l2o21 22:56:35:9 7 a

Classifcada

ÁAlDERSON AT.]DRÉ PASTA]A DE LEÂO

+0 (96)981275461

EÉts cêíâmelem como objeto a aquisiÉo d€ 2-370 (doas miltrczêntos e setentâ)Cestas Básicas como AJXLIO

ALllvENÍAÇÃO, coíh â íinâlidade de drsfibuiçáo, em ío.ms da EeneÍrcio ElEntual, pâÉ alênder às familias em sitraÉo

de lulnerabilidada sociâl na Zonâ Rurdl do ituniclpio de Laranjal do Jád, íefêrênciadâs peto CENTRO DE REFERÊNCIA

OE ÀSSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, dê acordo com âs êsp6ciícáÉss e quântdades. conbrms dêscrit) noAnêE ldesl€

êdirâ|.01 CARNE BovNAem consenia, ds 32Og / LAÍA/ 5 /A}JGLO;02 LEIÍE EM PÓ2009 / PCT / 2/ CAÀ,PONESAo3

aÇUCÁR branco cristâlrefinado, de 1kg /KG/2 / GUÁr.lÀBÂRÀ 04 ARROZbranco,tipol.longofno,delkg/KG/2/
FAZENDA 05 BISCOITO DOCE SORIIDO, pacotê com proGlor inlemo, de 4009 / PCT / 2 / CÁPRICCHE: 06 BISCOITO

SÁLGqDO, iipo cÍeam cÍacke( pecole com prolêtorintemo. de 4009 /PCT /2 / PÉTYr'r'i;07 CAFÉEMPÔ loíadâe

moído. orüa íorlê, a Écuo, pacolâ/ cai)€ dê 25Og / PCT/ 2 / GRÃO DE OURO; 08 'CHAROUE 5009 / UND / 1 / FAVORITO.

1O CONOIi,GNTO EM PqCOLORlrJ) lOOg/PCT/2/SNHA11 CONDIIi.GNTO EM PÓ (COMINHO) 1009/PCT/

1/LANÂROÇÀ 12 FARINHA OE Iú|ÁNDIOCA comum do 1 kg / KG l2 / Tli/BlRÂSi 13 FARINHAOE MLHOnocâda 5009

/PCT/2/S|NHAl4 FEUÃO tpo 1. dê 1 ks / KG / 2 / TINBIR-ASi 15 [.{qCÁRRÃO clm o\,os. tpo espaguele. dê 5009

pacot€ / PcÍ/2 /SPAGUEÍo;16 t,loRTAllDELÂ 50og / UND / 2 / SEARA 17 ÓLEod€soia€finado.ds900ml/UND/
1/CONCOROIAlS O\35cubacr15o\[s/CUBA/1/GRÂiUASNOP;19 SÁL iodado íefrnado delkg/KGi 1/
Ílli]BlRÂS;20 SARDINHA âo óleo em cons€ôa. 125g / LAfA / 5 / COOUEIRO| 21 VN^GRE DE VNHO de750ml/

UND/1/i'ÂRATA

E B f,ORERA EREJ - TIE

Sê9m€nb

Deie 6 horâ do r€gastro

Sitraçáo da pÍoposiâ

Nom€ do contalo

Têlêbnê

DascÍlçéolobs6Í\ações
(contoÍmê insúumento

IDEATT.EÊ ffiI

S€gmônlo

Dâte 6 horâ do rêgisbo

Situâçáo dâ pmposta

Tel6íonê

RS 821.67900

17 n2t2121 12:3212 675

Classificadâ

DÂÀllELA SIL\A i/CNDES

+0 (96)981408442

)



Dêscíiçâo/Obs êrvaçoes
(coníorme nstumenlo

DescÍição/Obs eívâçoes

(conÍorme inslÍumonto

Dês cítÉo/Obs eÍ\ôçoes
(conÍorm€ rnslrumenlo

1 Cestas Básicás 2370 CESTAaASIcA- GENERoS aLl[ENTIclos 1-caRNE 8o\4NAem conseí\a dê 3209 - i.lÂRcA

BoRDoN - 2-LEITE EM PÔ 2009 - irARcA oÍllvl3 - 3-AçUCÁR branco cnsral refnado. de llg - IVARCA lÍÂÍ\ÁÁRATi- 4-

ARRoz branco, ripo 1 , longo fino, d6 1kg ' ÍllqRcA CATÁRlNÂo s-BlscolTO DoCE SORTloo, pacoie com proletor

inbmo, de 4009 - Ir/RCA tvtÂR lA 1R IGOLINO ' 6-BISCOÍTO SAIGqDO. Upo cream cracler. pacotê com protelor inlemo, de

4oog - i/tÁRcA ESTRELA- 7-cAFÉ EM PÔ, bÍade ê moído,6)(Ira íorte, a váaro, pâcole/ caiE de 2509 - À,lARcA GRÂo DE

OURO- &CHARQUE 5009 - N|ÂRCA CHARQUITO - g-CHOCOLATE êm oó 2009 - t.iARCA ITAIAC - 1o-CON D li,ENTO EM
pÔ(coLoRAU) 10og - i.iÁRCA MÁRATÂ, l1-coNDrri,€Nro EM pô (coMrNHo) 100g ' [,{ÁRcA DoNAclARÂ- 12'

FARINHÂDE lt,tÂND|OCAcomum dê 1 kg iÂÂRCA BCATR^DICIONAL - l3-FARINHADE M|LHOflocâda 5009- À//ARCA

FLocÃo vlTÂlrl Ho - 14-FEUÀo tipo 1, de I kg " t,tÁRCA cARlocÂ- 1s-irAcÂRRÀo com o\os, tipo espeguete, dê 5009

pacote - iTARCA PEÍYÀr.l - 1€.I,IORTA}ID ELA 5009 - lÁaRCA SEAR]a- 17-ÔIEO dê soja r€fnado, de 900m1 - ÀrÁRCA

CONCÔRO|A- 18-O\OS cuba cJ 15 o,,os - À4qRCA ,$/lNE - 1g-SAL Ddado íefinado, de 1kg 'i,tÂRCA BOM DÉ i,ESA - 20-

SÁRDiNHAao ólêo em consefta. 125g - IrÁRCA LAIE 88 - 21-VNAGRE DE MNHO. d€ 750m1- I.iÀRCA ttÁRAÍÁ

PRIME El\T PREENDIME,JTOS COMI:RCIO E SERVICOS EREU

Segmenlo

Daia e hoÍa do rêgislío

Sitraçáo de Propostâ

Teleíone

R§ 888.626.03

Eínprcsâ de Pêqueno PorE

23fi2nt21 20:26:15:108

DIOGO ROGER|o AARBOSA FONSECÂ

+5s (96)981116605

Áquisiçâo de 2.370 (dois miltreEnlos e setenta)Cêslâs Básicas crmo AUXLIO ÂLll,€NTÁÇÃO, com a finalrdade de

disriburÇáo, em Íoín a de Eeneíicio Ewntual, pâía atender âs Íamilias €m situâçBo de wlnerabilidadê social nâ Zcna

Ruraldo Àtunicipio de Laranjaldo Jari, Íeferenciadas pelo cENrRo OÊ REFERÊNC|A DE aSSlsÍÊNclASoClA cRAs

de acordo com âs espscifcaçoes e quanlidades d€scÍiüâs no ÁnêE ldo êdital.

FORTAL SÊRVICOS ESPECIÂLIZÂDOS LOCACAO E PROOUCAO

Segmento

Datâ e hoÍa do r€gis§o

SiliraÉo da píoposla

Íelefone

RS 954.351,60

Empresâ dê Peqseno Poíe

24l02,2021 06:48r38:158

JULIO JOÁOUIM CÂIviJRCA NETO

+0 (88)34123197

N"'DlSCRlÍl,lNtçrc / UNID^DES EM CÂDA CESTA BÁSICA' OUAt'lT. UND. 1 01 -CARNE EOVINA em conserlã de 3209

5 LATÂ2 02 -LE[E EMPÓ250 g 2 PCT 3 03 - ÂçÚCÂR branco crislalrefnado. de 1kg 2 KGa 04 -ARROZ branco, tpo 1.

longo fno, de 1kg 2 KG 5 05 -a§COITO OoCE SORTIDO, pacote com prolstorin!6mo. de 4009 2 PCTô'06 _BISCOITO

SALGÁDO, tipo cÍêam cÍackeí pãcote com proiêtorinlemo, de 4009"2 PCT 7 '07 _CAFÊ EMPÓ, bÍrado o moÍdo, eÚa

íortê, a !ócuo, pácotê/cai)G dê 250 G" 2 PCT 8 08 -CHÂROUE 5009 1 UND I09 -CHOCOLAÍE sm pó 200 g 2 PCT 10 10 -

coNDli,ENTO EM PÓ (COLORAJ) 1O0g21OOg 11 11 -CONDIÀ,€NTO EM PÓ (COMNHO) 1009I 100 9 12 12

FÂRINHADE i,tÁNDlocAcomum dê 1 kg 2 KG 13 13 -FARINHA oÊ MLHO llocada 5OO g 2 PCÍ 14 14 _FÉIJÁO tpo 1. de

1k9 2 KG 15 15 -i,ticÂRRÁo com oros. tipo espagueE. de 50og pacotê 2 PcT 16 16 _ÀroRÍÂDE LA 400 g 2 4oo 9't7 17

-ÔLEO de soja r€finâdo, de 9O0ml 1 UND 18 18 -O\OS cuba., 15 olos 1 CUBAl9 19 _SÂL iodâdo refnado, de 1kg 1 KG

20 20 -SARDINHAâo óleo om consêrua,2oog 5 LATA21 21_ VINAGRE OE VlNHo. dê 750m1 I UND

RS 995.139,30

19n212421 1147 41516

Classifcâca

ROI\,IARIO SILVA DE SOUZA

+0 (96)991559585

1 01 CARNE aoVNAem consêí\/a. de 3209 BoRDotl2 02 LÉ|TE EMPÔ 2o0g lÍAl,€É 3 03 ÂÇUCAR branco cristal

rêÍnâdo,de 1kg ITAITARATY4 04 ARROZoranco,tpo l,lonqofno,de lkg FAZENDAs"05 BISCOITO DOCE

SORTIDO, Dacote com prolalor lnlerno, dê 4009" FORTAfEZA6 rc6 BISCOITO SAIGADO,lipo creâm crackeÍ pacote

com proletoÍ intsrno, do 4OOg'TRIGOLINO 7'07 CAFÊ ÊM PÔ, tonáde e moÍdo, ê)da tortê â úcuo, pacotê/ cai)íâ de

2509" PURO I 08 -CHAROUE 5OOg K,ÀDÃO I09 CHOCOLATE em pó2009IVARATA1010 coNDlÀ/ENTOEM

PqCOLORAU) lOOgI,ÁRAIA1111 CONOIi?ENTO EM PÓ (COMNHO) 1OO9 i/ARATÂ12 12 F,.RINHAOE

À,iANDlOCAcomum de l kgiIANAl3l3 FÁRINHADE MLHOíocada 5OOg S|NHAl4 14 FEUÀObpol delkgDONA

DÊ15'15 L,trcARRÃo com o\os.iipoêspaguete.dê 5009 gacoi€" RlcoSAl6 16 l\Âf,RTÁÀlDELA5009 AURoRAIT

17 ÓLEOd€soja r€nnâdo,dê 9o0mlSOYA1818 O\OScubac/15o\ôsBRANCO'1s19 SAL iodado íêfinado, de

1kgiôü2020 SÁRDINHA âo ó160 em con§eí\]a,125g PALI,€|RA21 21 MNÂGRE oE vlNHO, de 750m I B.BOM

R. S|LV O6SOIJZÀ- rE

Segmenlo

DaE e horâ do rcgisúo

SitraÉo da prcpostâ

DêscÍrÉo/Obs €ítâÉes
(cônfoÍme Insúumento

LUSIANE OOS SÂNTOS P CORREA - M€

R$ 999.666,00



Segmenlo

OaE o hora do registro

Sitlação da pÍoposb

Teleíone

19n2/2021 14:22:48:558

Classifrcada

LUSIANE DOS SÁNTOS PEREIRACORREA

+0 (96)984115261

101 CARNE BOVNAem consona, de 32og BORDOM2 02 LEIÍE EMPÔ 2009 CAIPONESA3 03 AÇucAR branco

crislalrefnado, de lkg GUÁ].lAaaRA4 04 ÁRRozbranco,tpo l,longofino,de 1kg caTÁRlNÀO 5 "05 BlscolÍo
DOCE SORTIDO, pacob com píotêtor iniemo. de 4009' HlLElA6 '06 AISCO|IO SÁLGADO. lipo creâm cÍacker, pacol€

com proteior int6mo, de 4OOg' PruLETAT '07 CÂFÉ EM PÔ, toÍada e mordo, e)dÍâ Íoíle, â vác!o, pacolê/ cai)€ de

2509" PUROS 08 -CHÁROUE 5009 PANEIRA9 09 CHOCOLAIE em pó 2009 ITA.AC1010 CONDIIIENTOEM

PÔ(COLORAU) lo0g ll,tlRATAll 11 CONOIIV€NTO EM PÔ (COMNHO) lOOg MÁRATA1212 FARINHADE

l\,lANOlOCAcomum de 1kgMLLA1313 FÁRINHAOE MLHOíocada 5009 S|NHA14 14 FEUÁOipol,delkgOE
CASAl5'15 I\.iACARRÁO com o\os. tipo espaguetê, dê 5009 pacote' FORTÁJ-EZA16 16 |i,|ORÍANDELA5009

FRIIESA'1717 ÔtEO do so]a íefinádo. dê 900m1 CONCORDIA 18 18 O\OScubac/15o\'osAVNE1919 SÂL

iodâdorefinâdo,d61kg LEARE2020 SÁRDINHA ao óleo 6m cônsenê 125g PESCADOR 21 21 \,INAGRE DE

\rNHO. de 750m1 MINHOTO

R$ 1.929.369.60

22n21202'1 1413 31:464

Classificada

JURÁCYCÁRDOSO DO REGO

+55 (96)32411210

fÍEM 1. CARNE BOVINAem conservB, de 3209. FabÍicante: FRlEOl. lvbrcâ: 8ORDON. Âprcs :LATA Ouantdadê:5. V

uniÉío: R$ 25,,r0. v Torar: Rs 126,99.|IEM2. LEÍTE EMPÔ2009. Fabricánle: EIEARÉ [,laíc€: C,$PONESA ÁpÍes.:

PCT. Quanüdade:2. V Unirárior R$ 42,23. V To!áliR$ 84,46. ITEM 3. ÁÇUCÁR branco cnstal refinado, dê 1kg. Fabncante:

lTÂtr,tÂRÁÍ|. i,krca: ffrürÁRATl. Apres.: KG. Ouanüdade:2. V Unitáíio: R$ 10,98. V ToEl: RS 21,96. lÍEM 4. ÁRROZ bíânco,

tipo 1, longo fno, dê 1kg. Fâbncânte: CÁÀlL ALIÀTENTOS. irâíca: NAT.ORAOO. Apr6s. K6. Ouantdads: 2 V Unitaíio R§

17,77. V Total: RS 35.53.ITEM5. BISCOrO OOCE SORTIDO. pacoiê com protstor intemo, dê4009. Fabdcante PARÂÍ|.

[,larca: PÂRÂÍ|. Aprss.: PCI Ouanlidade: 2. v Unitáío: R$ 27,14. V Total: R§ 54 27 |TEM ô. A§COlÍO SAGADO, tipo

cÍ€sm crack6r,4oog. Fâbicante: MARILÁÀl ALIiJENTOS. À/híca: ÀrqRlLAN. Âpres.: PCI Ouantjdade 2. v uniláío: Rs

13,95. V Tolâl:R§ 27,90.iTEM7. CAFÉ EMPÔ, pacote/ cai)6 de 2509. Fabricânte: GRUPO 3 CORAÇÔES ['iarcá 3

FAZENDAS. 
^pres.: 

PCT. Quânljdâde: 2. v Uniláno: RS 9.29. V Tolrâl: RS 1E,57. nEM 8. CHÁRQUE 5009 Fâbricánrê JBS

S.a. i/hrcá: INDEPENDÊNCIA Apres.: UND. Ouantdade 1 . V Unitádo: RS 57,24. V Totâl: R$ 57,24. ITEM I CHOCOLAÍÊ

em pó 2009. Fabricantê: lTArc. Marca:ITALAC. ApÍes.: PCT. Ouanlidad€r 2.V lJnitário:R$ 9,12. v Íolâl R$ 18.23.lTElV

10. CONDII\ENÍO EM PÔ(COIORÀJ)? 1009. Fabricante: ÍvlARlZA Àlaíca: IVARIZÀ Âprês.: PCT. Quantdâde:2. V Unrlirro:

Rt 2.50. v Tolâlr RS 5,00. lÍEM 11. coNDlnENÍO EM PÔ (coànNHo) ? 100g. Fabncanto: aÀ,iAzÔNlco lrarca:

atúAzÔNlco. rpÍos.: PcI Quanlidâde: 1. V Unrtáno: RS 10,98 V Íotel: R§ 10,98. ITEM 12 FÁRINHA oE lt'tÂNDlocÂ 1 k9.

Fâbricânter TRÁD|C|ONÂL ALIÍIENTOS. Àrbrcâ: TRADICIONAL ALIi,ENTOS. Apres.: XG. Ouânüdade: 2 \àlor Uniládo: R$

15,22. \ãlorTo!âl:Rt 30,44. lÍEM 13. FARINHA DE MILHO íocãda 5009. Fabncante: ASA al-ltlENToS. [,iarca: vtTAÀlLHO.

lpres.:PCf Quâhlidâdê:2. V Unitino: R§ 5í7. v Tolâ1. R§ 1o,94.|TEM 14 FEUÀOtpo1.de I kg. Fabncántê:NJF

A-llfNTOS. [àrcá: FEUÃO DA CASA . Áprss : KG. Ouantdadê:2. v uniÉno: RS 23.70. v Íotal: R$ 47.40. ITEM 15.

MrcARRÂO cofi oros, tpo ospaguêtê, d€ 5009. Fabricantâ: J. ÍúqCÊDO. Ààrca:DONABENTA ApÉs.:PCÍ. Ouanlrdâde:

2. V Unitáno: R§ 10,98. V Íoial: R$ 21,96. ITEM 16. i,lCRTAr,lD ELA 5009. Fâbricânte: AURORA irarcârÂURORA Apres

uND. ouântdade: 2. v uniÉno: R§ 19,08. v rotal: R$ 38.16 lÍEM 17. ÓLEo de soja rellnedo, de 900m1. FabÍicanlo aDM

DO BRASIL. iàícâ:CôNCÔRDlÀ . Apres. uND. Ouânlidâde: 1. V lJnrláío: RS 33,03. V Tol,âl: R$ 33.03. ITEM 18. O\^:)S

arbâ c/ 15 o\irs. Febricanb: YÂBUTA irarca:YABUÍA Apres.: CUBA Quantrdade: 1. Vunitário: R$ 42.40. V Totrl: Rl a2 40

ITEM 19. SAL iodado í6fnado, dê 1kg. Fabricent€: SÂLIBRÁS. [,laÍca:8OM DE IvESA ApÍ€§.: KG. Quaotidadê] 1. V

Unitáío:R$ 2.93. V Total: R$ 2,93. mM 20. SÂRD|NHAao ólêo em cons€íla. 1259. Fabricanle: CAIVí L AIIIGNTOS.

[àÍcâ: PEscÂooR. Aprss.: LAÍA Oúanlidade:5. V Unitáno: RS 23,ô2.V Íotel: R$ 118,08 rfEM21. \4NAGRÊ DE \4NHO.

de 7soml. Fabncânle: lúqRATÂ fi,laíca: [.taRAÍA Âpres.: UND. Ouântdade: 1. V Uniurio: R$ 7,59. v Tolâl: R$ 7,59.

\âlidadê da ProDosta:60 diás. Plazo de garsntra dos produlos: ConÍorme código do consumidor Prâzo de enÍêga:

lmsdiato. Prsços oí9rtrdos 6nglobâm todos os lribulos, soguros,frêtes s êncaígos de qualqu€Í nâtrrêu. VAOR

UNITÁRIO:814.08 (Obcêntos e Quator2e R€âis e Ob Cenl,a\,os) \âJ-OR TOÍÂL DO LOTE: 1.929.369.60 (Um Mlháo e

NowcentoseVnte€No\êMl€ÍrezÊnloseSsssêntaeNoleReaise€SêssentaCênta\os)

IGXT E PREE'{Í'TE ÍO§ LIDA

Segmento

Data ê horâ do rêgisÍo

\/ SitEÉo dâ proposla

Nomedo contalo

Oescriçáo/Obsenaçó€s
(conÍorme rnsUümenlo

DêscíÉo/Ohs eÍtaçÉes
(coníoíme instumento



Licitação [n" 856454] e Lote [n' 1]

iARCIO CLAY DA COSTA SERRAO

ÊNMLDO BáLIEIRO i/tÀCHÀDO

HEIDER GONCAL\ES BUNÂ

Lista de fornecedores

1

2

3

4

5

6

7

8

I

11

12

13

'14

15

16

17

18

Pânicjpantê

R,J, COSTÀEIRELI

R Ê BOSOUE CONI€RCIO E SERVCOS EIRELI

PRlli,E EiTPREENDII\,ENTOS CON/ERCIO E SERVCOS EIRELI

OfIi,ÂO COIIL E SERVCOS EIRELI

IDEATLIZE EIRELI

J C MCON,CRCIO E SERVICOS EIRELI

A N. GOâ/ES EIRELI

GZÀ.iOTTO EIRELI

GIRLENE À.iORAS i,CLO - À,8

É B ÍiÓREIRA EIRELI . [,C

M C SAI{ÍAIA EIRELI

P FONSECADE FARTAS i/G

ÂC DAS PINTO - i,E

FORTÂL SERVCOS ESPECIÁLIZADOS LOCÁCIO E PROOUCÁO

NEXr EiTPREENDIi,GNÍoS LTDA

H , P. BÁRBOSA . II,C

LUSIÁNE DOS SÀ{TOS P CORREA- irE

R, SILVA OE SOUZA - Íi,E
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24n2n021 09:46:24:694

24 rc2n021 09:47 :0O:O9'l

24n2n021 09145:48:242

24fi2no21 09:45:53,334

24n2DO2l O9'!O:U:a6O
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24n2t2021 09.43 132,433

24n2nl21 09'-50:5235 1

22n2ni21 23:36:4Ot?87
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Segrnênro

li,C'

Íi,€'

EPP'

EPP'

tvE'

Ir,€'

Ir.€'

EPP'

[,E'

Àlf'

EPP'

i,E'
i?E'

EPP'

i,E'
liE'
ti,€'

ti€'

SiluaÉo

Clâss fcado

Clâssiicâdo

Classifcado

Clsssifcâdo

Clâssificâdo

Classificadc

Classrficado

Classificado

Classrllcâdo

ClassrÍcádo

Classrlcado

Classifcado

R$ 327.842 10

R$ 327.999 00

R$ 328.000,00

R$ 335.000,00

R$ 402.900,00

R$ 414.900,00

R$438.990.00

RS439.000,00

R$ 457.000,00

R$ 457.599,60

R§ 459.990,00

R§ 499.819.37

R§ 520.400,00

R$ 520.500,00

RS 545.299.99

R§ 587.760,00

R§ 668.000,00

R§ 995.139 30

À/bstando de 1 aié 18 de lSreglsaos

''l'ipo de s6gmenlo declârâdo no aro de êntrêga da proposta. Náo necêssaÍiam6ôle refêtê oiipo de sêgmento atualmêntê declarâóo

Legendâ dos lipos de segmêôtos: OÉ-Oulras ÊmpÍesês I [,4Ê-Mcro Empresa I CooP-Cooporâlr\a I ND-Náo definido

Llsta de ÍrÉnsagons

oâla e hora do regisúo

24n2/2021 09:35:1 0.1 2'l
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24n2no21 09:35: tO121
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stsTEi/n

SISTEi/|A

SISTET,lA

SISTEMA

SISTEÀ,4A

SISTEÀ,iA

SISTEÀAA

SISTEiTA

SISTEil4A

lúensagem

Com€çou â dispulá do lote.

Amêlhor proposta Íoi dê R§514290,00, que á o meooÍ \áloí obrtado paÍa es& lorc

EnsEm sntendimenlo§ do Ídbunalde Contas dâ Uniáo (TCU)de que lnle^,alos de lernpo enÚe lan{.
rsprssêntam mais uma soluÉo na busce óê isonomia en!€ Írcitanles.

Êm abndimênlo do Acórdâo do Tcu no 12162014 - Plonáío, podêrii seÍ demandado o preenchimen'
de CAPTCHA€nte os lancss d€ um m€smo bmecedor.

O Empo minimo ênlrê lances do póprio íomôcedorem íêlaçâo ao ssu úllimo lâncê deÉrá seí de 5
segundo(s). -quaodo €sb nãofoío mêlhorda sala.

Ot6mpo mÍnimo ênlÍ€ brnacâdorss êm rclâçáo ao mêlhoÍ lâncê dâ sala delêrá s€. de 5 sÊgundo\s

O lslor minimo 6n§ê lences do póprio íomêcodoÍ em relâção ao seu úllimo lance de\êÍá seÍ de
R$0.01 - quendo este náo toío mêlhordâ s6la

O \aloÍ mlnimo enü6lencês do pópíio íomec€doÍ êm í61âÉ0 ao seu Último lâncê dê\êíá ssí dê
R$0.01 - quendo esle náo íoro melhordâ selê.

No modo dê drsputâ abêÍto, a âtapa dê enío de lances na s€ssão puollcs duÍará 1O m'nutos s êpo
isso, s6á píoíídgadâ aubmalicâineolê pôlo sisEma quando hou\êr lance oÍêítado nos ultmos 2
manubs do período d€ durâÇâodâ sessáo pública.

Prezados, êsEmos póximo ao enc€rÍam€nlo do tem po dê 10 mlnutos paÍa a Íase de enüo de lânces

A daspuca s erá pronogsda âutomâtr€menb p€lo sjsiem â quando hou'ê r lancê oÍertado nos úlüm o. -
minutos de sôssáo pública.

Na hipótese de náo hâ\êrno\os lânces, a ssssâo pública seÍá enc€Íada euloíÍâlicâmenle.

Ha\crá pmíogâÉo âutomálicâ da elapa ó3 anüo de lânces em 2 minuios, e ocorlêrá sucessi\ãmerrl
sempr€ quê hãu\êrlânces enliados nàs§6 pêrÍodode pronoga€o, inclusi\ê quando sê Ealarde
lanc€s intgímêdiários

HaleÍá proÍÍogaçâo automáüca da elapa de ênvio de lances sm 2 minulos, ê ocorÍêÍá sucossivâmenr
sempí€ que hõuÉrlances 6nüados nesse peíiodo do píonogaÉo. inclusi\,s quânoo se tralarCe
lances antormodiáíios.

Ha\êrá pronogeÇáo âutomáUca da etapa de snüo dê lances êm 2 minutos, ê ocofferá sucêssivament
ssmprê qu6 hóu\êÍ lâncss ênüâdos nàss6 p€Íiodo de prorrogação, inclusrrê quando s€ Íâtar de
lances 

'nleÍmêdrános.
Ha]êÉ pmnogação euk)mátjcá dâ êlapa de enúo de lâncês êm 2 minutos,€ ocoíerá sucessr\âÍr'en
semprequê hóurêílances enúados nêssa perlodo dê pronogação, jnclusr\e quândo sê Úattsi de
lanc€s inleímediádos.
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24 10212021 Og :35 1 O:1 21
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SISTEi,A

SISTEI\4A

24n2/2O21 0S:43:1O:121

24 lOZl 2021 O9,4 5 :1 O :1 2 1

SISTEIúA

SISÍElvtA
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2410212021 09:35:1 0'l 21

24n2no21 09:47:10 121 SISÍEiIA

241021202109:49:10121 SISTEI4A

24n2r292109:51:10:121 SISTEI\,IA



Dâla e hora do regisro

24 nZ 2021 09 :53 t1 O :1 2'l

i/ensagem

ulomáticê da elEpâ dê ênúo de lanHa\êrá proÍrosaÉo a
sempre qus hou\erlã
iances rniermediános

nces 6núados nessê pêíiodo dê pÍorcgaçáo,
SISTEI\4A

24fr2t202109:55:10:121 SISTEI\.{A

ces em 2 minulos.e ocoÍreÍá s

24 n2 t 2O2 1 0 I :56 : 1 8 :445

24 n2l2i21 0I:57 :1O: t 21

PREGOEIRO

SISTEN,rtA

Ha'êrá proírogaÉo aulomáüca da el,apa d9 €núo de lanc€s êm 2 minutcs. e ocoííeíá
sempíe que hou\êí lances ên\rado§ nessê peÍiodo de proíogaÉo. inclusi\€ quando
lances inl€rmêdiários.

lnformo aos senhores ltcilEntês aEntârêm âos \6lores de lances inelequílêis.

24n2no2'109.59:'10:12'l SISTEiTA

24n21202110:01:10:121 SISTEITA

24102t2O211OO310121 SlSIEi,lA

24n212O21 1O:05:1O 121 SISTElrtq

24n2DO2110:07:10:121 SlSTEt.lA

241O2DO2110:Os:1O:121 SISÍÉ|4A

24n212O21 10:11:10 121 SISTEÀáA

-/ 24n2t2o21 r o:r 3:10:121 slsTEiIA

24fi2n121 'to:15:1o 't21 SISTEI!,Â

24Íl2DO2110:17:10:121 SlSTElirA

24n2i2o211O:19:'tO:121 SISTEÀ'iA

24n22O2110:21:10:121 SISTEiIA

24102120211O:23:1O121 SISTEi!,IA

241O2t2O2110:25:10:121 SISTEIüA

24n2t2021 10:27:10121 SISIEi,iA

24n2i212110:29:10121 SlSTEi,lA

Y ,orr,ror', ro:3r 11o:12r srsrEtta

24n2t202110'3310:121 SISTEÀ/IA

241O2t2O21 1o:35:1O 121 SISTEi,A

24n2no21 10:37 10:121 SISTEIúA

24tO2t2O2110:39:10121 SISTEi/IA

241021202110:41:10.121 SISTEIiA

241O2t2O211O'431O:12'l SISTEÀ/A

24n22O21 10 45:10:121 SISÍEiÁA

24t0212O21'to:41:10121 SlSTEltiA

24fr2t2i2110:45:10:121 SISTEi/IA

He\êÉ prorÍogaÉo automátrcâ da elapa dê anMo d€ lânc6s 6m 2 mrnubs, € oconeÍá §ucê§§ivaÍnerti.
sempíe que hou\êrlances ênúados n€ss6 pêríodo de prcíogaÉo, inclusile quando se Eeter de
lances inlemediá.ios.

Hâ\êÍá prorogâÉo âutomática da elâpa d6 €nüo dê lances sm 2 minutos, e oconerá suc€ssi\6mên:
sem pÍ€ quo houveÍ lanc6s onüados nessê pêÍíodo de prorÍogação, inclusi\ó quândo sê Eatâr dê
lanc€s int€rmêdiários.

Há!€rá pÍoríogaçáo aulomátca da etaps ds envio ds lâncôs 6m 2 minutos, e oconeÍá sucês§i\amênl
sempío que hôuEr lânc€s €nvâdos nsss€ p6.iodo de proÍrogaçáo. incÍusi\ó quândo so lataí de
lances intóríÍeóiá.ios.

Hâ\êrá pronogaÉo aulomáÍcá da elapô de ênúo de lance§ 3m 2 minulos, ê ocoÍreÉ sucessrlBmefr
sempre que hôu\êrlancôs enüadôs nesse pôíiodo de proíogâçao, indusr\/e quando se lrâtârdê
láocos int6ímediários.

Haverá prorroqação automálica da êtapa de snüo d6 lancôs em 2 minuios, ê ocoÍrêá sucêssi\ameni
sempre quê hoLi\erlanc6s envados nesse p6Íbdode pronogação, tndusr\ô quando se fatardê
lancês intaímêdaáíios.

Halerâ pronogâçào auomâtca da etapa d€ enüo de lânces om 2 minutos. ê oconeÉ sucessl\,âmenl
s6mpíe qu€ hôu!€Í lances ênüâdos n6ssâ p€riodo de prorrogâção, inclusi!€ quando se lÍalard€
lances in16rmediáíos.

Ha\êÍá proÍogsÉo aulomáüce dâ etâpa de enüo de lancês em 2 miíutos, e ocorrcÍá sucêssi\amêni
sêmpre que hõu\êr lánces ênüados nessa p6ríodo de prorogagão. inclusi,É quândo sê tralar de
lances inlaíÍ'ediários.

Ha\êÉ prorÍoqaçáo eulomá!c€ dâ eLâpa ds €nüo de lances em 2 minutos,e ocoÍerá §ucessrámeni
sempÍequê hóürêí râncÊs 6n\rados nôss€ poriodo dê pror.ogâçáo, inclusi\ê quando se tatar de
lanc€s int6ím6diá.ioã.

He\êrâ proíÍoga(Eo automâlca da etâpa de €nüo de lancEs 6m 2 minutos. e o6onêrá sucês§iramenl'
sempíe qde hõuÉÍ lãnc6s ênvados nesso psriodo de proííogaFo, inclúsivê quando se talar de
lán@s iniâÍÍnêdiáriôs.

Ha\êrá pmÍogaéo automálicâ dâ etapa d€ snvio dê lances sm 2 mrnuios, ê ocoírerá sucessivàmer,
sempre que hãu\êrlances enüados nôsse p6ílodo dê pÍonogaÇão, inclusi\ê quando se lralârde
lâncês intârmêdiáíos.

Ha\€É ororrooácão automátca da elaDa ds envo de lsnces em 2 minulos, e ocorerá sucessilamenl
sempÍê'que hãu\êr lances enüâdos nàsse peÍiodo de pmnogaçáo, indusi\€ quando se lralar de
lancss inlêm€diádos.

Ha\êrá oroíooacáo âLlomática dâ elâDa ds ênüo oe lanc€s em 2 minutcs, e o
sempre que n-oirGr lances 6n\rados nàss6 pêríodo de pÍor.ogação. inclusiw quando se !êtar de
lãnc6s inlêím€diários.

Ha\êrá píoíogaÉo auiomálicá da elâpá de enMo de lâncês em 2 minulos, e ocoÍêrá sucêssivamen.
sempre que hàu\erlances e.üados nôss€ pôíodode pronogaÉo, i.clusi\ê quândo sê tsatarde
laoc€s inteímediários.

Hâverá p.orosaqão automátcâ da elâpa de enúô dê lânces sm 2 m,nutos. ê ocorÍeÍá sucessi'Jamcr'
ssmpÍ€ qu€ hõu\êÍ lsnces enüados nêsse peÍiodo de pÍoÍogâç3o, inclusivs quando sê tralâídê
lânces inlermediáÍios.

Halêé pÍoíogaÉo aulomáticã dâ etapa de ênúo de iancês €m 2 minutos, e ocoarorá sucêssl\êmer!
sempíequê hõuÉr lanc6s 6nüados nesse pododo de proírogaÉo. rnclusr\ê quando se tÍalrr de
lanc€s inl€rÍnodiárlos.

Ha\êrá porÍogaÉo aulomálrcá dâ ebpa de enüo de lances em 2 miflutos. e ocoírêÍá sucess.\6me":
sempre que hãuÊr lance§ onüados nôss€ pêrÍodo de pronogação, inclusi\ê quândo se tatâr dê
lances intermêdiá.ios,

Haleíá proíogação áutomáIca da etape ds ênvio de lancss sm 2 minutos, ê oconeÍá sucêssi\amênr
sempre que hõuicrlances enüados nàsse petíodo de proírogê€o. inc.lusilB quando se nalarde
lãflcês inEímêdaános.

Ha'€rá prorogaçâo âulomábca da elápa d6 Ênúo de lancês 6m 2 minutos. ê oconêrá sucessl\,ãmen'
sempr€ quo hôuÉÍ lances snvados nessê pêriodo de píoírogaçâo. inclusi\ô qÚando se lÍalâÍ de
rancês rnl€rmsdiános

Ha\êrá prorÍogação aulomáücâ da elaps ds 6núo de lanc€s €m 2 minutos.e ocorrerá sucessr\anre.
sempre que hõuierlances enúados nassê pe.íodo de pronogaÉo, inclusi\€ quândo sê latarde
lâncês iniaímediários.

Há8.á oDrcoâcãô automâtca da ehoa d€ ênuo de lanc€s €m 2 minulos, € ocoÍíerà suc€ssr!Émp.
sêmprê quê hãu\êrlancs6 6nüsdos nàsss p€ríodo dê proÍogeçâo, inclusi'"e quando se nâl]âr dê
lances inleÍmediários.

Ha\êíá prcíogaÉo ãutomática da etâpa dê ônüo dê lanc€s 6m 2 minulcs, e ocoÍeÍá suc6§sr me"
sempíe que hãu'\/erlancês ên\râdos nasse periôdo de pÍorogâÉo, inclus,r€ quando §ê t âla.dé
lances inl€rm6diários.

Hâ\êrá prorÍogação automálrcâ dâ eLpa de €nüo de lancês sm 2 minulos, ê ocoríêÍá sucessi\amer,
sempre qus hóu!€r lancâs ênvados nàsss pêÍÍodo de proÍoqaÇao. inclusi!€ quando se lralar de
láncÉs int€ímediários

Ha\êrá píorÍogaÉo automáüca da elapa de enüo d€ lancês em 2 minulos, e ocoíÍerá sucessi\Emerl
sempre'quê hãuwÍ lánc6s ênüâdos nôssa pêríodo de prcÍrogâÉô, indusr',€ quando se t€la. dê
lan6s inlêímediáÍios

Ha\êrá proÍÍogâÉo aulomátic€ da 6tepá d6 ênvo de lancês om 2 minuios, e oconeÍá sucsssr\Emenl
sêmpíe'qúe hôuleÍ lences enúados nêss€ psríodo de proíÍogação, inclusi\e quândo se tretár dê
tances intermediários.

Hâeerâ DroÍroqaçào eutomáücâ da êlâpa d6 6núo de lancss em 2 minutos. e ocore.á sucôssi me!
semprsqu6 hõurêr lances €nvados n6ssâ periodo de pÍoÍogaÉo, indus'\,€ quando se üalar dé
lâncês intêrmêdiãÍios.

Hã*.á oroíooacão aurom átrca dã etâoa de enúo dê lances em 2 mlnulos. e ocoííerá sucessi€menr
sempre que irãr:wr tances en'aaoos nêsse pertodo dê prorrogação, inclusl\ê quândo sê Úâia..iê
lances inlôlmêdiáóos.

HaErá proíÍogaÉo aulomáücá dâ etâpa de enúo de lances em 2 minulos. e ocoÍ.eÍá suces§,Émer
sempíe que hóuÊílânces ennados nàs§6 pe.íodode proÍogaçao. indusr\ê quaado se tratâÍde
lanc€s in!6rmediários.

PÍezados, a s€ssáo pública deenüo ds lenc€s esta enceÍâdâ.2410212021'tO:51:10121 SISTEi'iA



63Oata e hoía do registro

24 n2l2t21 1 0 :5'l :1 O :121

24 n2 t2O21 1 O :51 - 
1 O:'t 2 1

24 n2t2g21 1 0 :51 :1 B :121

21n2r2021 1 O.5'l :57 :7 A1

24n2n021 11:49:59 472

SISTEi,IA

SISTEiIA

SlSTElvtA

M C SANTAT..IA EIRELI

iênsâgem

Não há íomecedores êm situaÉo dê empale coflforms a LeiComplemenlar N.123 ou a
N.11.488,07 (Lêi des Coopereli\râs).

Amenor propostá loidada por R-J. COSTAEIRELIflo \ialor de R§327.860,00.

Âdispub do lote êsÉ abêÍta paÍa c.nsideraçôes finais do P.ego€iro.

Adispula do lote íor defrniti\ramenlê enceíÍada.

SISÍEÀrlA

24n2ni2111:52:49:504 MCSÀ'iTÂ}lÂElRELl

24n2r2o21 16,17:37:5aO É B i.ORElRÂ EIRELI- LÉ

24n2,2O2116:54:30:136 PREGOEIRO

24rc2l202117:00:03:683 PREGOETRO

2410212021 1g :55:770 R.J- COSTA EIRELI

lhooS.R p@goeiro ENIVALOO BILIEIRO i,iÁCHADO. Solidlo a lossa senhona que rnforme cada el3l
do processo no cor.enie procêsso, âssim como seus ho.ános üâ Chât, conÍome pnncipio da
publicidadê para qus possamos ssrêr logãdos(...)

Â§sim, gostada de saliêntarque âtênle ao atêsbdo DUVIDOSO. Pois o CNP.J € o m€smo porám a
raáo social é dr\êrg€ntê da smpresa ora aÍrsmalânla. Soliolo quê apíesonl€ êúdeôcia al.aÉs de
diligencias paÍâ compao\aí â eÍstla \êÍaodâde do mesmo.

Solicltâmos que nos seja encaminhadâ cópiâ da proposta íeajuslada da lacilante ora aÍremalãnte pâ
o ê-meil t?tos6íücosmo@gmâil.com para ânali§ê âprofundâda dos dados e preços ol€rtâdo§.

SenhoÍ licjtents F.8 iroRE|RAElRELl- lv€ inbÍmamos qle a píoposia readequada enconrâ-sê
âne)6dâ ao sislema para consulla de lodos

Senhor licrtan!ê R J COSTA ElRELl. êm coníormidâdê com o art.43, § 3o. da Lei 8.666/93. solicilâmoq
que êncam'nhê â àlleÍâÉo conratuâl a qualalErou o nome dâ emp.êsa, parâ mmprôvâ€o dâ
leÍaodade do Ae§lado de capaodade Técnicá

Sí PÍegoêi.o. encaminhamos Al€ÍaÉo Conlrâtual pârâ seu 6-mâil, Pois nào consêguimos anêrá fl.
Sistêma.

lvbstândodê'l atá 57 de 57 r6gislros

Lôgonda dâs corôs do lipos d6 m6nsagônsi rôcurso I chal loutas

Listâ de lances

1

3

4

5

6

7

I
I

10

11

12

13

14

't6

't7

í8
19

21

22

24

25

26

27

2A

29

30

31

33

34

36

37

38

39

40

41

42

Daüa/Hoía lancô

12n2i2021 11:12:52:735

17n22O21 12.3242:675

1S02DO211lA7:41:516

1 9n2r2021 1 1:22:48:558

22n212021 1 4t1 3 134 1464

22n22O21 22:39:15174

22n2l2OZ1 23:36:10 7a7

23n2nl21 16:23:43 464

23l02n021 16:44:52t6O2

23 n22O21 1 7 :'l 7 :3O:95O

23 n2t2i21 1 7 :30 :02:640

23n2/2021 19:34 39:7

23,t2,2021 19:44:06:960

23n2n021 20)26t1917o4

23n2no2 t 20.35:43314

23n2n021 22,56:35:97 A

24 I 02 120 2 1 O 1 :O 5 :43 :2 1 2

24r'022021 0648:38158

24n2n121 09:36:37094

24 tO2t2O21 09 :36 :57 537

24t02t2021 09:37 :1 7 :3Og

24n2n021 09:37 26:946

24fi2n021 09:37 :46:527

21n22021 09:38:03:203

24n2no21 0934:10:067

241O2D021 09 3432:543

24,022021 09:38:40:863

24 1O2r2O21 09:38 :42 17 5

2402t2O21 O93a:52974

24n2DO21 O9:39:OOA7A

24n212021 09:39 :1 1 :41 7

24rc22021 09:39:31:918

24 n2r202 t 09:39:40:426

21n2no21 09:39:45:930

24n22O21 0939:44 3O7

24fi2no21 09:39:54 O34

24 tO2 DO21 Og :4 0 :O 1 t2 27

24 n2 12021 OS :4O :O 4 :59 4

24 lO2l2O21 OS:4O:O7 :91O

21n212O21 O9:4O 16:555

24n2n021 09.4021:AA3

24n2/2o21 O9:4o:3O:53O

Nomê do Íornecedor

P FONSÊCADE FÂRIÀS i/E

IDEAILIZE EIRELI

R, SIL\A DE SOUZA. Ii,E

LUSIÂ,.IE DOS SÂIIITOS P CORREA. I'É

NEXT EiPREENDIiTENTOS LTDA

R.J. COSÍAÉIRELI

H, P BARBOSA. lt€

A N. GOlv€S EIRELI

ACDASPINÍO.À,C

J C M COI,ERCIO E SERVICÀS EIRELI

OLlli,lÂQ COM. E SERVICOS EIRELI

GIRLENÊ IIORAS I\ELO - iIE

G,ZÁTOTTO EIRELI

PRli/E EiiPREENDltifNÍOS CotiERClO E SERVICoS EIRELI

R F BOSOUE COTERCIÔ E SERVICOS EIRELI

F, B i'9REIRAEIRELI- IVE

M C SA.]TÀ}]AEIRELI

FORTÁL SERVCOS ESPECIAIIT}DOS LOCACÁO E PRODUCêO

Ê, B I/IOREIRÂ EIRELI - i,G

P FONSECADE FARIAS I!,IE

PRIL€ EIi,PREENDIÀENTOS COiGRCIO E SERVICOS EIRELI

É B i,OREIRAEIRELI. [E
ACOASPTNTO-t\f

PRli/E E^,PREÊNDtti,CNÍOS COnÉRCIO E SERvICOS ElREll

F, B I\,ioREIRÂ ÊIRÊLI . I9C

PRli,€ EtiPRÉÉNDIIVENTOS CO{,€RCIO E SERVICOS EIRELI

R F aOSQUE COt€RCIO E SER\rCOS EIRELI

F. B i/DtlElRA EIRELI - l,G

F B irlCrlElRA EIRELI - i/E

PRltiE EÀPREENDIITCNTOS COIvERCIO E SERVICOS EIRELI

Ê B II,OREIRÁ EIRELI . [,E

J C MCOi,ERCIO E SER\4COS EIRELI

G.ZAIIOÍTO EIRELI

Ê B I|9REIRAEIRELI- i,E

IDEALIZE EIRELI

P FONSECA DE FÂRIÂS [€
P FONSECADE FARIAS I.,iE

R F BOSOUE CONãRCIOE SERVCOS EIRELI

F, B iVDREIRA EIRELI . i/E

G,ZA''IOTTO ÊIRELI

Ê B l\0RElRÂElRELl- liÉ

R.J COSÍAEIRELI

RS 796.841.40

R$ 821.679,00

R$ 995.139,30

R$ 999.666,00

R$ 1.929.369,60

R$ 578.280.00

R$ 587.760,00

RS 668.292,60

R$ 752.475,00

R§ 548.157,30

R$ 690.855,00

R$ 514.290,00

RS 592.665,S0

Rs 888.626,03

RS646.417,50

R$ 801.297,00

R$ 545.479,20

R$ 954.351,60

RS 514.288,11

R$ 544.839,99

R$ 514.280,00

R$ 514.278,72

R$ 578.180 00

R§ 514.270.00

R$ 514.268,66

R$ 514.260,00

R$ 514.000,00

R$ 514.258,70

R$ 513.998.44

R$ 513.900,00

RS 513.898,7s

R$ 513.800,00

R$ 500.000,00

R$499.998.42

R$ 513.780,00

R$ 513.910,00

R$ 499.908,42

R$ 513.700.00

R$ 499.906 96

R$ 480.000,00

RS 479.998.83

R$ 499.850,00



43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

58

60

62

63

'i4

66

67

68

69

70

71

72

73

71

75

76

17

78

79

80

61

82

v83
84

85

86

87

88

89

90

91

92

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

Dala/Horâ lâncê

24fi2ni21 09:4034:A60

24 n2t2021 09 :4O56t7 93

24Ê2D021 09:11:12 '165

24n2l2021 09:41:23475

24 B2 no21 Og :4 1 :30 :9 1 7

2410212021 09 :41 :42933

21fi2no21 O9:4'l:49 78O

24n2n021 09:41 51:513

24n2DO21 09:41:55:694

24n2no21 09:42:lO:554

2 4 n2 t 2021 09 :42: 1 2 :26 5

24102202109:42161869

24 n22l21 09:42357 07

2 4 n2 DO2 1 09:42 :4'l :'t 62

24 tOZl2O21 09 :43:02:506

24nZ2O2t 09:43:06:042

24 n212021 09 :43:07 :47 3

24 n212021 0943:07 :948

24n22021 09.43:24:435

24b2no21 09:43:32 433

2 4 lO 2 t2O21 Og :1 3 :36 :1 22

24 I 02 12021 Og :4 3 :39 :967

24n2PO21 09:43:53:904

24O22021 09:43:54:116

24n2DO2 t O9:43:55:O2O

24 n212021 Og t44 :0 1 :37 6

21n2t2021 09 41:10:151

24n22021 09:44,23:770

24 fi 2 r2O2 1 Og :4 4 :32 :1 4 1

24102nO21 09:44:35 759

24fi2DO21 09:44:456 1I

21 tO2t2O21 09:44 t53:267

24n2PO21 09:41:54:773

2 4 n2 t 20 21 Og :4 5 :0 2:224

24 n2r2o21 Og :45:07 :440

24n22021 09:45:13:579

24n2no21 09:45:17 :694

24n212O21 O9:452At057

24 n2 l2o2'l Og :1 5:37 :29 5

24n2t2021 09:4544 242

24n2n021 09:4553:334

24m212021 09:45i56:063

24 nZ t2o 21 09:46 :06 :A 4 1

24n2/2O21 09:46:14730

24 n2l2921 09 :16 :1 5:57 O

24n2n021 09:46:24:698

24fi2nl21 09:46.35:161

24nZDo2109:4636:695

24n22O21 09:4637 3o4

24rc22021 09:46:391403

21n2no21 09:46:42 91O

24r'022021 09:46:55:508

24n2/2O21 09:47 :OO:091

24n2nl21 09:47tO6:149

24n2/2O21 09:47:09443

24 n2l2o21 09:47 :23:91 4

24n22O21 Og 47 :251243

24n212O21 09:47 :33 644

24fi2nl21 09:4734 957

24fi2ni21 09'47.43 3OB

24n2nt21 09:47,54:746

24m212021 09:48i05:389

Nomê do Íomecedor

P FONSÊCADE FÁRIAS i/E

R F BOSOUE COiERCIO E SERUCOS EIRELI

Ê A nOREIRAEIRELI' lvE

G,ZAIOTTO EIRÊLI

F. B l!.4ORElRÀ EIRELI - tvE

LUSIÁNE DOS SA{TOS P CORREA.I\,IE

IDEÂLLIZE EIRELI

J C M CON!ÉRCIO E SERIICOS EIRELI

F. B I,4OREIRA EIRELI , IlE

G.Z^r.lOTTO EIRELI

R F BOSOUE COÀIERCIO E SERVCOS EIRELI

F. I i/OREIRAEIRELI - i/E

R F BOSOUE COÀÉRCIO E SERVCOS EIRELI

F. B ITREIRAEIRELl- t"É

OLIÀ,IAO COM. E SERVCOS EIRELI

PRlt€ Ei,PREENDIIVENÍOS COn€RCIO E SERVICOS EIRELI

IOEALIE ÉIRELI

F. B I!íCREIRA EIRELI- lvG

GIRLENE ÍtlCRAS i,€LO - l\E

FORÍÁL SERVCOS ESPECIÁLIZÂDOS LOCACÁO E PRODUCÁO

R F BOSOUE COiiERCIOE SERMCOS EIRELI

OLIi,tÂO COM, E SERV]COS EIRELI

G2Á}IOÍTOEIRELI

R J. COSÍAEIRELI

NEXr EiTPREENDI[.ENÍOS LÍDA

oL r,tao coM. E sERvtcos ÊrRELr

PRli.G EI\.PREENDIIVENTOS COi,CRCIO E SERVICOS ÊlRÉLl

R,J. COSTAEIRÉLI

PRlli,€ Ei,PREENDII\,ENTOS COI'GRCIO E SERMCOS EIRELI

OLlirÂO COM. E SER\,/ICOS EIRELI

Ê A i,OREIRÂEIRELI. i?E

PRll"E EIiPREENDIi/ENÍOS COiTERCIO E SERI'lcOS EIRELI

R F BOSQUE COÀ,ERCIO E SERVICOS EIRELI

DEÂTLIZE EIRELI

F, B I\,PREIRA EIRELI ' IVC

OLIi/|AO COtú E SERVICOS EIRÉLI

F. B i,lSRElRA EIRELI - i/f,

IDEALLIZÊ EIRELI

PRlllE ENPREENDIi/ENTOS COiERCIO E SERllcOS EIRELI

Ê B i,0RE|RAElRELl- lu€

MC SA}.ITÂ}']A EIREL I

J C MCOTVERCIO E SERVICOS EIRELI

PRltif Ei,PREENDllv€NÍOS COIERCIO E SERVICOS EIRELI

R,J, COSTAEIRELI

OLIIiÀO CO t E SER\4COS EIRELI

G,7l^]OTTOEIRELI

ACOÂSPINÍO-À,E

PRli,E EIPREENOIilENÍOS COnCRCIO E SERMCOS EIRELI

J C MCOI,fRCIO E SERVICOS EIRELI

GIRLENÊ IúORAS IIELO. I\,G

IOEALLIZE EIRELI

R F SOSOUE COi€RCIOE SERVICOS EIREL1

GIRLENE i,OR,AIS T,ELO- i/C

PRIi,E EIT,PREENDIÍi[NTÕS COn€RCIO E SERvIcOS EIRELI

R-J. COSTÂEIRELI

R F BOSQUE CON/ERCIO E SERVCOS EIRELI

J C MCOIERCIO E SER\4COS EIRÉTI

IDEALLIZE EIRELI

OLli,tÁO COM. E SER\4COS EIRELI

J C MCOiTERCIO E SER\4COS EIRELI

R F BOSOUECOI,€RCIO E SER\,COS EIRELI

R.J. COSÍAEIRELI

R$ 499.819.37

R§ 479.500.00

R§ 479.498,76

R§ 479.400,00

R$ 479.398 54

RS 668.000.00

R§ 479.250,00

R§ 479.300,00

R§ 479.24A 32

R§ 478.000,00

R§ 479.000.00

R$ 477.998,63

R$ 477.900 00

R$ 477.898 12

R3475.000,00

R$477.800,00

R$477.750,00

R$ 474.998,33

R6499.000,00

R$ 520.500.00

R$ 473.500,00

R§ 474-000,00

R$ 470.000,00

RS 473.350.00

R§ 545.479,19

RS 473.250,00

R$473.000,00

R$ 468 9s0,00

RS4ô9.000,00

RS465.000,00

R§ 464.998,06

R$ 468.000,00

R§ 464.900,00

RS 464.950.00

R$ 464.898,46

R$460.000,00

R$ 461.913,60

R$ 463.850,00

R$ 450.000,00

RS 457.599.60

R$ 459.990,00

RS 449.000,00

R$ 440.000,00

R$449.750.00

R$ 445.000.00

R$ 439.000,00

R$ 545.460,00

R§ 435.000.00

R$439.900.00

R$472.000,00

RS438.750,00

RS 434.900,00

Rt 457.000,00

R§ 430.000,00

R$ 433.850,00

R$ 429.900,00

R$434.800,00

R$ 428.750.00

R$ 429.000,00

R$ 429.800,00

R§ 428.600,00

RS 428.350,00

l6q



105

106

107

108

109

110

111

112

í13

114

115

116

117

118

119

'120

121

'122

123

124

125

t6

\,,
128

'129

130

131

't32

133

134

135

136

137

138

139

't40

14',1

142

143

'114

t.-45
146

'147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

'157

15a

159

160

161

162

163

164

165

166

DaE,+lora lsnce

24n2DO21 09 44 14:Aa6

24n2DO21 0948:17 :994

24n2nl21 09:4432:439

24n2nt21 09:4433:674

24n2no21 09:48:46:298

24 n2r2o21 Og :48:44:452

24102/2021 09 48:56:532

24 n2l2l21 09.49:0 1 :7 61

24n2P021 09:49:13:395

2 1 toz t2O2 1 09 :49 : 1 5:2 41

21 n2l2o2 1 09 :49:'1 9:9? 5

24 n212021 09 :49128:7 8A

24n2/2O21 09.49:37:04A

24n2r2021 o9:a934:967

24 n2t2o21 0949:43 t2O7

24 10212021 Og 49:46:41 6

24n2r2021 Og 49:17:620

24r'022021 09:50:00181

2 4 I 0 2 l2OZ 1 Og :50 :024 50

24fi2no21 O9:5O:OA 652

24 lO2nO21 09 :50 :1 0:637

24n2DO21 09:50:24:306

24l02202Í 09:50:34:589

21n2DO21 O9:5O 52:204

24n2t2021 09 50:52:351

24lO22021 09:50:57:598

24l022021 09 50:58i335

24n2DO21 09:51:O1:6ag

24n2PO21 09:51:22:035

2U 02 no21 Og :5 1 :24 :66 1

24r'022021 09:51:36:675

24,O22021 09:51r48:536

24 n2r2o21 09:51 t51 :1 25

21 nZ2O21 09 :52:O4:'l 34

24fi2nl21 09:52:11:245

24 n2i2l2 1 09.52 :22: 5'l 1

21n2Po21 09:52:24595

24 lO2 t2O2 I 09 152 :24 :7 0 I
24nA2O21 0952:32:494

24 n22021 095243:7 1 I
24n2D021 Og 52:50:425

24 lO 2 l2o2 1 og :52 :5 5 :a 1 a

24 tO2l2O21 0952)56a46

24n2DO21 09:53 04:247

24n2n021 Og:53:13:l43

24rc2,2021 09:53:15:875

24 n2r2021 09.53:1 A:2O1

24 lO2t2O21 0953:27 :27 I
24 t o 2 l2o2't os :53 :24 :4't 1

24 n2l2121 09 :53:40:363

24n2n021 09:53:37:214

21n2n021 09:54:OO:747

24n2/2O21 09,54:14:495

24b2no21 O954:29:O7A

24n2DO21 09:51:55194

24n2n121 09:55:06:256

24n2n121 09:55:13:387

24 n2l2i21 Og :5526:1 25

24 to2DO 21 Og :55 :5O :5 1 4

241022021 09:56:01:500

24 n2l2o21 0S:56: 1 5:254

24 n2nlzl 09:56:21 :61 2

Nome do Íomecedor

OLII\'AO COM. E SERVICOS EIRELI

PRltrE EiPREENDIi/ENÍOS COi,CRCIO E SERVICOS EIRELI

NEXT ÉÀ,PREENDI!ENIOS Lma

IDEALIZE EIRELI

J C MCOi,ERCIO E SERI1COS ÊIRELI

PRlr,E EtvPREENDIiENÍOS COlvcRClO E SERVICOS EIRELI

R F BOSOUÊ COi/ERCIO Ê SERVICOS EIRELI

J C MCOi,GRCIO E SERVICOS EIRELI

R.J. COSTAÊIRÉLI

R F BOSOUE COÀERCIO E SERUCOS ÊIRELI

OLIiIIAO COM. E SERUCOS EIRELI

PRIIE EttpREENDrrleNÍOS COi,ERCIO Ê SER\4COS EIRELI

IOEALIZE EIRELI

R F BOSOUE COi/ERCIO E SERUCOS ETRELI

J C MCOrv€RCIO E SERVICOS EIRELI

PRli?E El\rPREENDltiíENÍOS COi/fRCIO E SERVICôS EIRELI

AC DA S PINÍO- tv€

R F BOSOUE CO&CRCIO E SERVCOS EIRELI

OLIIíÂO CON,I, E SERVCOS EIRELI

R.J, COSTAEIRELI

J C M COiERCIO É SERVICOS EIRELI

R F AOSQUE CON,ERCIOE SERVICOS EIRELI

R.J, COSTAEIRELI

R F BOSOUE COIVERCIO E SERVICOS EIRELI

NEXT EI,PREENDI[€NTOS LIDA

olti,tao coM. Ê sERvlcos E|RELI

IDEÁLLIZE EIRELI

J C M COI'ERCIO E SER\4COS EIRELI

IOÊA!IZE EIRELI

PRlll,E Ei,PREENDII\,€NTOS COIERCIO E SERVCOS EIRELI

R F AOSOUE COI/ERCIO E SÊRVICOS EIRELI

R F BOSOUE COI,ERCIOE SERVICOS EIRELI

ACDASPINTO-I\€

R.J. COSTÂÉIRELI

OLIT,IAO COM. E SERVICOS EIRELI

R F AOSOUE CON,€RCIO E SER\4COS EIRÊL|

PRIIi,E EIifREENDIÍIãNTOS COTERCIO É SER\íCOS EIRELI

IDEALLIZE EIRELI

R F BOSOUE COIVERCIOE SERVICOS EIRELI

R F BOSOUE COi/ERCIO E SER\,ICOS EIRÊLI

IOFAI I IZE EIRELI

OLIIíAO COM. E SERVICOS EIRELI

PRlli,E Ei/PRE€NOIIeENTOS COI'/CRCIO E SERV1COS ÊlRELl

R F BOSOUE COi,€RCIO E SERVCOS EIRELI

R,J. COSTÂEIRELI

PRli,E Ei,PREENDIi,ENTOS CON\,€RCIO É SERvtcOS EIRELI

R F AOSOUÉ COTERCIO E SERV]COS EIRELI

R F BOSOUÊ COi,GRCIO E SER\4COS EIRELI

R,J, COSTAEIRELI

PRlnf EtiPREENDI[ENÍOS COi,GRCIO E SÊRVICOS EIRELI

IOEÂLLIZE EIRELI

OLIIIAO COM, E SERVCOS EIRELI

R FBOSQUE COi/ERCIO E SÊRVICOS EIRELI

R F BOSQUÊ COft€RCIO E SER\4COS EIRELI

R F BOSOUE COi,CRCIOE SERVICOS EIRELI

R.J. COSTAEIRELI

OLlti,iAO COM. E SERVICOS EIR€Ll

R F BOSOUE COiÉRCIO E SERUCOS EIRELI

R F BOSOUE COI,ÉRCIO E SERVICoS EIREL,

PRll!,8 Ei,PREENDIIvCNTOS COIiERCIO E SERVICoS EIRELI

OLIi/!AO COM, E SER\4COS EIRÉLI

R F BOSOUE COi,€RCIOÉ SERVCOS EIRELI

R$ 425.000.00

RS 428-000.00

R§ 545.459.S9

R§ 424.780,00

R§ 429.400.00

R§ 424.000.00

R$ 428.599,00

R$ 424.690 00

R§ 423.780 00

R$423.900.00

R$ 420.000.00

R§ 423.500,00

R$ 419.860,00

R$ 419.938,00

RS 419.990,00

R$ 419.000,00

R$ 545.300,00

R$4'19.800,00

R$ 415.000,00

RS 4í8.780,00

Rl4'18.900,00

RS 414.998,00

R$ 414.950 00

R§ 414.949,00

R3 545.299.99

R$412.000,00

R$ 413.750,00

R$4't4.900,00

RS 411.750.00

R$ 410.000.00

R$ 411.600.00

R$ 409.998,00

R§ 542.250.00

RS 408.750.00

R$ 407.000.00

R$408.700,00

RS406-000,00

RS 408.450,00

R$ 406.998.00

Rt 405.998.00

R$405.650.00

R$404.000,00

R$ 405.000.00

R!405.600.00

R$ 405.020.00

R$ 403.000,00

R$ 403.S98,00

R$ 402.99A,00

R§ 403.850,00

R$ 400.000,00

RS 402.9O0.00

R$ 395.000.00

R$402.000,00

R$ 394.999.00

Rl394.998,00

RS 394.780 00

R$ 394.000,00

R§ 394.779.00

R$ 393.999,00

R$ 3S3.000.00

R$ 390.000,00

R1392.S99.00

!

L -'a:4



167

168

169

170

'17'l

172

173

174

't75

176

177

174

179

180

181

142

184

185

186

187

38

190

191

192

193

194

196

197

't 98

199

200

201

202

203

204

205

206

208

209

210

211

212

213

214

2't5

217

218

219

220

221

224

226

227

224

Oata/Hora lâncê

24n2n021 09:56:25160

24n2DO21 09 56:34-467

24n2no21 09:56:40 571

24 tO 2 202 1 Og 156 :4 4 t7 90

24fi212021 09:56:50 232

24fi2n02 t 09:5? :O4 O19

24n2PO21 09:57:O7:156

24 n2n121 09:37 - 
1 4:4 1 5

24 B2r2O21 Og :57 :26:9 10

24 n2nozl 09:57 :24:607

24 lO2l2O21 Og :57 :34:0 1 2

24l02l2021 09:57:59 093

24n2ni21 09:5420:926

24n?t2o21 09:54 26:175

24 tO2t2021 09 :54:26 :7 1 9

24 n2 12021 09 ts8:30:7 46

24n2/2021 0958:54:013

24r'J22021 09:59:03.833

24fi2n121 O9:59:23:AO7

24 lO2nO21 Og :59 t35:47 5

24 n2l2121 os :59:36t7 85

24n212O21 09:59 32:110

21n22021 10:00:22:644

24 n2 1202't 1 0 :O0 :33 :534

24n2t2021 10 OO:43 460

2410212021 1OOO:47 437

24n212O21 1O:OO:59 211

24 n2nl21 1 O:0'l t t 81250

24n2no211O:O1:32:414

24n2D021 10 01 3A-747

24n2n021 1O:O1,45:111

24n2n121 10O2:O1 637

24 rc2r2121't 0:02:09:21 I
21n2n121 1O:O2 13:360

24 l12t2o21 10 0227 :2'l 3

24n22021 10 02:27:612

24n2r2o21 1a 02:42:065

24 n2r2121 1 O :02:52:31 4

24n2ni21 1O:O2:57:7 82

24n2t2021 1O:O3 Oa:335

Un2D021 10-03:27:334

24n22021 1O 03:34 764

24n2/2o21 1O:O3:57 767

24 lO2t2O21 1 O :O 4 :21 :657

24n2ni21 1O:O4 24:987

24 n22021 1 0:04:39 7'1 1

24n2/2021 1O:O5:Ol815

24nZ?O21 1g:O5:14 93A

241022021 1O:O519O54

24n22O21 10:05:40:242

24n22021 1006:14:020

24 n2no21 10:0626:91 O

24n2r2021 1006:37 737

241022021 10:06:50 305

241022021 10:06r55:056

24n2nl21 10:07 :08:491

24n22021 1O:O7:12:439

24n2t2021 1O:O7:17 Ola

24 t02t2o21 1 o :O7 :24 O55

24n2DO21 10:07:34 337

24nzni211O:O7t56:951

24 n2l2l21 1 0:OA:24:OO0

Nome do íomecedoÍ

R,J. COSTAEIRELI

R F BOSQUE COIICRCIOE SERVICOS EIRELI

PRltvE Ei,PREENDIiGNTOS COiJERCIO E SERvICOS EIRELI

R,J, COSTAEIRELI

oLllúÁo con4 Ê sERVcos E|RELT

PRlt,€ EIIPREENOIi,ENTOS COi,ÉRCIO E SER\lCOS EIRELI

R,J, COSTAEIRELI

R F SOSOUE COÀ,ERCIO E SERVCOS EIRELI

R,J, COSTAEIRELI

R F BOSOUE COi,€RCIOE SER\,ICOS EIRELI

O{-II,TAO COM, E SERVICOS EIRELI

R F BOSOUE COIf,RCIO E SERVICOS EIRELI

PRI[E ETPRÊENOIIi,€NÍOS COI!,ERCIO E SÉRVICOS EIRELI

R F BOSOUE COI/ERCIO E SER\,ICOS EIRELI

R.J, COSÍAEIRELI

OLII"TAO COM. E SERVICOS EIRELI

R F BOSOUE COiTERCIO E SERVICOS EIRELI

PRIÍIE ENPREENOIITÉNTOS COttERCIO E SERV'ICOS EIRELI

R.J. COSTAEIRELI

OLIÀ,IAO COM, E SERVICOS EIRELI

PRI[-E EtvPREÊNDl[ENÍOS COiERCIO E SERVICOS EIRELI

PRli,É ÊtiPREENDItiGNTOS COt€RCIO E SERVCOS EIRELI

R F BOSOUE COI,ERCIO E SERVCOS EIRELI

OLlli,tAo coM. E SERVCOS EIRELI

R.J, COSTAEIRELI

PRlli€ EiPREENDIÀ,ENTOS COIIERCIo E SERVICÔS EIRELI

R F EOSOUÊ COIIERCIO E SERVICOS EIRELI

R,J, COSTAEIRELI

R F BOSQUE COÀ,€RCIO Ê SERVICOS EIRÊLI

OLIÍi,!rc COM. E SERVCOS EIRELI

PRli.G Ei/PREÊNDltv€NTOS COi,ERCIO Ê SERVICOS EIRELI

PRli/E EI\TPREENDIÍVENTOS COi.ERCIO Ê SERVICOS EIRELI

R.J, COSÍAEIRELI

R F BOSQUE COâ,ERCIOE SERVICOS EIRELI

R F BOSQUE COI\,ERCIO E SERVICOS EIRELI

PRli,E EltPREENDlti,€NÍOS COt\,ERClO E SERMCOS EIRELI

OLII,IAO COM, E SERVCOS EIRELI

R,J, COSTAEIRELI

R F BOSOUE COÀ/ERCIOE SERVICOS ÉIRELI

R,J, COSTÀEIRELI

R F BOSOUE COi,ERCIO E SERVICOS EIRELI

PRlt\,C Ei/PREENDIÀ€NTOS COffiRCIO E SERVICoS EIRÉLl

R F BOSQUE COi,ERCIO E SERV]COS EIRÊLI

R,J, COSTAEIRELI

PRIlyE EIiPREENDIi?ENTOS COf.GRCIO E SERVICOS EIRELI

R F AOSQUE COI,ÉRCIO E SER\,'tCOS EIRELI

PRIi/E EÀ/PREENDIÀ/ENTOS COI\,IERCIO E SERVICOS EIRELI

R.J, COSTAEIRELI

R F BOSOUE COi,€RCIOE SER\4COS ÊIRELI

R F BOSOUE COi/€RCIO E SERvtCOS EIRELI

R.J. COSTAEIRELI

PRI[G EÀ,PREENDIÍiENÍOS COif,RCIO E SER\4COS ÊIRELI

R F AOSQUE COI,CRCIO E SERVICOS É|RELr

PRIÀrE Ei/PREENDIwENTOS COi,ERCIO E SERVICOS EIRÊLl

R,J, COSÍÂEIRELI

ollitao coM. E sERvlcos EIRELI

R,J. COSÍAEIRELI

R FBOSQUE CO&ERCIOE SERVICOS EIRELI

R,J, COSTAEIRELI

R F BOSOUE CÔI\ÉRCIO E SERVICOS ÊIRELI

R F BOSOUE COi/ERCIO E SERUCOS EIRELI

R,J- COSTAEIRELI

R$ 392.750.00

R$ 389.SS9,00

RS 389-000,00

R$ 389.750,00

R9 385.000.00

R$ 384.000.00

R§ 384.650,00

R$ 389.998,00

R3 383.750,00

R§ 383.999.00

Rt 380.000,00

R$ 379.999 00

R§ 37S.000,00

R$ 379.99a,00

R$ 379.950.00

R$ 378.500,00

R$ 378.99S,00

R$ 378-000.00

Rt 377.750.00

R$ 370.000,00

R$ 377-5OO,oO

R§ 369.000,00

R$ 368.999,00

RS 365.000,00

RS 368 950.00

R$ 368.900,00

R§ 3M-999,00

R$ 364.750 00

RS 364.998.00

RS 360.000.00

R$ 364.700,00

R$ 359.000,00

RS 358.650,00

R3 359.999.00

R§ 358.500,00

R§ 358.600,00

R$ 350.00O,00

Ri 358.450,00

R$ 349.999.00

R$ 349.850.00

RS 34S.800,00

R$ 349.000.00

RS 348.999.00

R$ 348.970,00

Rl 348-900.00

R$ 348.850,00

R$ 348.840,00

R$ 348.750,00

RS 348.a00.00

RS 348.700,00

R§ 348.670,00

R$ 348.699,00

R$ 34a.669.00

R$ 348.660.00

R$ 348.ô65,00

R§ 345.000,00

R$ 348.650.00

RS 348.640.00

RS 344.980.00

R3 344-999,00

R3 344.979,00

R$ 344.950.00



t
229

230

231

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

244

249

50

Vs,
252

253

254

255

256

257

259

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

270

27',l

272

273

274

216

2f7

274

279

280

291

242

283

241

285

286

287

288

289

290

Daia/Hora lance

24n2r2o21 10 08:37 196

24n2DO21 10:08:42107

24n2D021 1008:56238

24 n2t2021 1O:O9]O2:OO4

24n22O21 10:09:17:942

21n2/2O21 1O:O9 24 a95

24 lo2l2o2'l 1 0 :0945:267

24n2/2O21 10:09:47:445

24n2l2021 1010t02:089

24 n2Í2OZ1 1 O: l O|1 9:436

24n2ni21 10:1034:444

24n2DO21 10:11 :22n62

24rn212021 10 :1 1 :38 :539

21n22O2l 10:12:29:106

24 fõ2t2121 1 O t1 2t59. 1 1 1

24 lO2l2O21 10 :1 3:1 5: l 37

24 rc2n021 1 0 :1 3:33403

21 n2n021 1 0:1 3:43:251

24 n2r2o21 1 0:1 1:00:966

24n2r2021 10 1414:5Ag

24n2D021 10t14:26:441

24 10212021 I 0 :1 4:14 :7 1 7

24n2n021 1A 1509:930

21n220211O:15:29406

24n22O21 10 15:57:547

24fi2n121 10 16.01:073

24n2t2921 10:16:11 gos

24I02l2O21 l0:16:22tg

24fi212021 101634:186

24n2n|21 10:16:52 041

24fi2nl21 10 17 .06 847

21n2n121 10:17 :40 A16

24 n2ni21 1 O: l 7 :5't :1 50

24n2ni2110:17:57:438

24|O2DO?1',l0.l A.O5 A1 A

24n2t2021 1O:1 A:21 :1 1 A

24n2Do21 10:1A35:266

24 n2r2021 1O)1 4t49.1 33

24n2r2021 10 19:O5:aO4

241022021 10r19:391596

24 n2nl21'1 0 :1 9:44:OAA

24rc2no21 10:19:54 466

24n2r2021 1 O:2O:O7 t481

24n2DO21 1O:2O'2't 372

24fi2nl21 1O:2O 37 533

21n22021 1O:2O 49:SAA

24 n2t2021 1 0 :21 :06:547

21n22021 10:2131:752

24 to2t2o21 1 O:21 :53:27 I
24 n2l2i21 10:22109:945

24n2no21 '10 22:14:130

24n2r2021 10:22:37 392

24n212O21 10'2!00t122

24n2nl21 tO:23:lO)O14

24 lO2l2O21 1 O:23 :1 A:427

21fr2no21 10:23:29:468

24 n?n121 1 O:23:5O:31 I
24n2no21 10:24:05:995

24 ti2t2021 1 0 )24 :25:305

24 n212021 1 o :24:34 :531

21n2t2021 1o:25:133O4

21 n2t2021 1 0:26:00'432

R$ 344.900.00

RS 344.949.00

R$ 344.889,00

R§ 344.850,00

R$ 340.000.00

R§ 344.849.00

R$ 339.780.00

R$ 339.990,00

R$ 339.700,00

R§ 339.000,00

R$ 338.750.00

R$ 338.740,00

R§ 338.650,00

R$ 338.649.00

R§ 338.M0,00

R$ 338.639,00

R§ 338.000,00

RS 338.620,00

RS 337.999.00

R$ 337.850.00

R$ 337.900,00

R$ 337.849,00

R$ 337.750,00

R$ 337.749.00

R$ 337.400.00

R$ 337.720,00

R$ 337-350,00

R$ 337.399,00

RS 337.349,00

R$ 337.250.00

R$ 337.249,00

Rt 337-180,00

R$ 337.000,00

R$ 336.900,00

R$ 335.000.00

R$ 336.850 00

Rs 334.500.00

R§ 335.450,00

R$ 334.350.00

R$ 334.300.00

R$ 334.349,00

R$ 334_299,00

R$ 334.280.00

Ri 334-290.00

R$ 334.270.00

RS 334.279,00

R$ 334.269.00

RS 334.250.00

R§ 334.249.00

R9 334.240,00

R$ 334.245,00

R$ 334.239.00

R$ 334.210,00

R$ 334.230,00

R$ 334.209.00

R$ 334.200,00

R$ 334.r99.00

R§ 334.020.00

RS 334.010,00

R$ 334.000,00

R$ 333.850,00

R$ 333.849.00

Nome do lomecêdor

PRlti,G E|vPREENDllv€NTOS COi,€RCIO Ê SERVCOS EIRELI

R F BOSQUE COi,€RCIO E SERVCOS EIRÊLl

R Ê BOSOUE COi,ERCIO E SERVICOS EIRELI

R,J. COSTAEIRELI

OLIT,IAO COM. E SERVCOS EIRELI

R F BOSOUE CO}ERCIO ESERUCOS EIRELI

R,J COSTAEIRELI

R F BOSOUE COIVERCIO E SERVCOS EIRELI

R F BOSOUE COÍIERCIO E SERVCOS EIRELI

PRli,E EIiPREENDIi/ENTOS COÀ,ERClO E SERVICOS EIRELI

R,J. COSÍAEIRELI

R F BOSOUÉ COi,CRCIO E SERVICOS EIRÊLI

R.J. COSTÂEIRELI

R F BOSOUE COTERCIO E SERVCOS EIRELI

R.J, COSÍÂEIRELI

R F BOSOUE COI\ERCIO E SERVCOS EIRELI

PRli.G EI,PREENOIti,ENTOS COtCRCIO E SERvICOS EIRELI

R.J. COSTÂEIRELI

R F BOSOUE COIERCIO E SER\,ICOS EIRELI

R.J. COSTÂEIRELI

PRIIE EIIPREENDIi.lENTOS COl,€RCIO E SERVICOS EIRELI

R F BOSOUE COiTERCIO E SERMCOS EIRELI

R,J, COSÍAÊIRÊLI

R F BOSOUÊ COi/ERCIO E SER\ICOS EIRELI

PRli/E Ei/PREENDIÍi,ENTOS COi,cRClO E SERVICOS EIRELI

R.J, COSTAEIRELI

R,J, COSÍAEIRELI

R F BOSOU€ COti€RCIO E SER\4cos EIRELI

R F BOSOUE COi'ERCIO E SERV]COS EIRELI

R,J, COSTAEIRELI

R F BOSOUE Coi,ERCIO E SER\4COS EIRELI

R,J, COSTAEIRELI

PRll\€ ÉÀ,PREENDIi,ENÍOS COúVERClO E SERVTCOS EIRELI

R F BÔSOUE CON,€RCIOE SERVICOS EIRELI

OIli,tÂO COM. E SERVICOS Ê|RELl

PRll'€ EIeREENDIT,CNTOS COIERCIO E SERVTCOS EIRELI

PRI[E EtiPREENDIi/ENTOS CONvERCIO E SERvICOS EIRELI

R.J. COSÍAEIRELI

R.J, COSÍAEIRELI

PRli,G Ei/PREENDIi/ENÍOS COÀ,€RCIO E SERVICOS EIRELI

R F AOSQUE COIERCIO E SERMCOS EIRELI

R F BOSOUE COI,ERCIO E SERVCOS EIRELI

R,J, COSÍAEIRELI

PRll!€ ÊÀ,PREENDIi/GNTOS CON.€RCIO E SERVCOS EIRELI

PRI[,E Ei,PREENDIi/ENÍOS CONIERCIO E SERV]COS EIRELI

R F AOSOUÊ COiERCIO E SERVICOS EIRELI

R F AOSOUE COÀ/ERCIO E SÊR\'COS EIRELI

R.J, COSTÂEIRELI

R F BOSQUE COTERCIO E SER\'ICOS EIRELI

PRIiTE EiPREENDIIVENÍOS COI\,CRCIO E SERVICOS EIRE!I

R,J, COSÍAEIRELI

R FBOSOUE COi,GRCIO E SERVCOS ÊIRELI

R,J, COSTAEIRELI

PRli,E EtiPREENOII\.GNTOS COI\GRCIO E SERVICOS EIRÊLl

R F EOSOUÉ COI,CRCIOE SERVICOS EIRELI

PRI[.8 EilPRÊENDli,ENÍOS COftERCIO E SERMCOS EIRELI

R F BOSOUE COi,€RCIO E SERVCOS EIRÊLI

R.J- COSIAÉIRELI

R F BOSOUE COirÉRCIO E SERVICOS EIRÉLl

PRIÀG EIVPREENDII,IENÍOS COI\-ERCIO E SÊRVICOS EIRELI

R,J- COSÍAEIRELI

R F SOSOUE COÀ€RCIO E SERVICGS EIRELI



Data/Horâ lânce

24 n2r2l2 1 1 0:26:0A:201

24n2D021 1026:22:663

24 n2l202 l 1 0 :26 :36 :1 99

24 tO2nO21 10:26:51 :7 69

24n2l2021 1026:51:934

24n2t2021 10.27:Oa577

24nZ2O2l 10:27:24:053

24 n22021 1 0:27 :32:1 7 2

21 n2t2021 1 0127 :44 :5O1

24 n2l2o2 1 1 0127 t49:967

24nZ2O2'l 1O2a:O1:926

24n2D021 10:24:19:141

24n22O21 10:24:29:414

24,rc2n021 10:24:50:771

24fi2r2021 1 O:29:OO:O7 4

24 10212021 1 O :29 :'l 4:008

24 lO2l2O21 1 O:29 :26023

24n22O21 10:29:36 115

21n2nl21 10:29:47:O15

24n2no21 1O:3O:Oa:429

24 lo2t2021 1 o :30:17 :31 0

24 n212O21 1 0 :3O:ZA:O51

24 n22021'l 0 :3O:24:25O

21n2r2921 10:30:41 983

24fi2ni21 1O:31:O4 962

24 1O212021 1 O:31 :2O 542

21 n2n121 1 O:31 :51 :987

24fi2no21 10:32.04:919

24n2no21 10:32:16:734

24 n2n021 1 0 :32:44:'1 55

24n2/2O21 10t32:16:997

24n2r212l 10:32:54 4t7

24 n2 l2O2 1 1 O 133 :1 3 | 1 60

21n2Í2O21 10:33:42:546

24ni,2021 10:33:59:412

24 n212021 1 0 :34:11 :2AA

24n2/2021 10 .Y:2A:a85

21n2r2021 1O:U129,463

24 I 02 n021 1 O :34 :43 :6 1 6

24 R2t2o21 1 O:35:O5:OO7

241022021 10:35:14:886

24n2no21 1o:35:25485

24 n2r2o21 1 0)3545)520

24n2,2021 10:35:57 t926

24 n2 l2O2 1 1 0 :36 :1 1 :4 2 1

24 n2l2121 I 0 :36: t 7 :53 t

24n2/2O21 10:36:-27:076

24m22021 1o:36138:611

24n2]2021 1037:02274

24 IO2DO21 1 Ot37 :06:357

24n2nt21 10:37:3O:ü8

24n2ni21 103A,10:600

24n2ni21 103431:633

24rc22021 10r3S:09:697

24 10212021 1 0:39:29:484

24n2no21 1o:40:o2763

21n2ni21 10:40.19:522

24 n2l2l21 10 :40:33 :683

24nZ2O2'l 10 41147:129

24n2r2021 10A2:o6:aa2

24n2nl21 10:12:47:064

21 n2l2121 1 0:4345:07 6

Nome do fomecedor

PRltvE ÊteREENDllrrNÍOS COn€RCIO E SERVICOS EIRELI

R F BOSOUE COI/ERCIO E SÉRVICOS EIRELI

PRIIE El\PREENOItitNTOS COi\-€RCIO E SER\4COS EIRELI

R,J. COSTÂEIRELI

R F BOSOUE COi,CRCIO E SERVICOS EIRELI

PRli,E EtlPREENDIIiGNÍOS COÀ,€RCIO E SERVICOS EIRELI

R,J. COSÍÂEIRELI

R F AOSOUE COI/ERCIO E SERVICOS EIRELI

R F BOSOUE COI/ERCIO E SERVTCOS EIRELI

PRli/E ÊI\IPREENDIMENÍOS COITTERCIO E SERVICOS EIRELI

R F BOSOUE CO ERCIO E SER\,ICOS EIRELI

PRltiG Ei,PREENDIÀ,€NÍOS COi,€RCIO E SERVICOS ÉlRELl

R F BOSQUE COIvERCIO E SÊRVICOS EIRELI

PRltI EIPREÊNDIIVENTOS COnÉRCIO E SERVICOS EIRELI

R,J. COSTAE!RELI

R F BOSOUE COúVERClO E SER\4COS EIRÊL|

R,J, COSÍAEIRELI

PRI[[ Eti,PREENDII"GNTOS COiTERCIO E SERMCOS EIRELI

R F BOSOUE CONÃRCIOE SERVICOS EIRELI

R F BOSOUE COIVERCIÔE SERVICOS EIRELI

R J COSTÂEIRELI

PRtl"E EÀ.PREENDlli,ENÍOS CO{vERClO E SER\4COS EIRELI

R F BOSOUE COMERCIO E SER\.4COS EIREL'

R FBOSQUE COi,ERCIO E SERVCOS EIRELI

R,J. COSTAEIRELI

PRIÀ4E Ei.PREENDllvÉNTOS COl\,fRClO E SERVICOS EIRELI

R,J, COSÍÀEIRELI

R F BOSOUE COi,ERCIOE SER\4COS EIRELI

R F BOSOUE CO ERCIOE SERMCOS EIRELI

R F BOSOUÉ COiV€RCIO E SERVICOS EIRELI

ACDASPINTO-trt

R J COSÍAEIRELI

R FAOSOUE COi,ERCIO E SERVCOS EIRELI

R,J COSTAEIRELI

R F BOSQUE CON,ERCIOE SÊRVICOS EIRELI

PRI[.{E EteRÉENDllÉNTOS COI',ERClO E SERvICOS EIRELI

R,J. COSTÂEIRELI

R FBOSQUE COIERCIO E SER\,COS EIRELI

R F BOSQUE COi.€RCIO E SER\4COS EIRELI

PRllvE ÊiTPREENOIÀ/ENTOS COli.€RCIO E SERVICOS EIRELI

R F BOSOUE COi,ERCIOE SERVICOS EIRELI

R J. COSTÂEIRELI

R F BOSOUE COIIERCIO E SER\!COS ÉIRELI

PRlliE EiTPREENDItvENÍOS COi,ERCIO E SERvICOS EIRELI

R,J, COSTAEIRELI

R F AOSOUE COi/ERCIO E SERVICOS EIRELI

PRlr,E EIiPREENDIi/ENÍO.S CO&ERCIO E SÉRvlcOS EIRELI

R F BOSOUE COI,IERCIO E SER\rCOS EIRELI

R.J. COSTAEIRELI

R F AOSOUE COiTERCIO E SERVICOS ÉlRELl

R F BOSOUE COIVERCIO E SERV1COS EIRELI

PRlltE Ei,PREÊNDtllGNTOS COi,ERCIO E SERVICOS EIRELI

R F BOSOUE COíVERCIO E SERVICOS ÉIRELI

R-J- COSTÂEIRELI

R F BOSOUE COi,ERCIO E SERV]COS ÊlR€Ll

PRlttE EiTPREENDII\.ENTOS cOi,ERClO E SERvICOS EIRELI

R.J. COSTAEIRELI

R F BOSQUE COI,fRCIO E SERVICOS EIRELI

R F BOSOUE COi,ERCIO Ê SÊRMCOS EIRELI

R J. COSÍAEIRELI

R F BOSOUE CO''ERCIO Ê SÉR\4COS EIRELI

R.J, COSÍAEIRELI

RS 333.800 00

R$ 333.799.00

R$ 333.700,00

R§ 333.780,00

R§ 333.699.00

Rt 333.600,00

R$ 333.580,00

R§ 333.599.00

Rs 333.579,00

R§ 333.500,00

R$ 333.499.00

R$ 333.400,00

R$ 333.399,00

R$ 333.300.00

RS 333.380.00

R§ 333.299,00

R$ 333.280,00

RS 333.200,00

R§ 333.279,00

R$ 333.1S9,00

Rt 333.170.00

R$ 333.100,00

R$ 333.169,00

R3 333.099.00

R$ 333.080.00

R§ 333.000,00

RS 332.850,00

Rí 332.990,00

RS 332.849,00

R§ 332.749.00

R$ 520.400,00

R$ 332.ô50,00

R$ 332.649,00

R$ 332.620.00

RS 332.610,00

RS 332.600.00

Rt 332.580,00

R$ 332.599,00

R$ 332.579.00

RS 332.500.00

R§ 332.499,00

R§ 332.150,00

RS 332.149,00

Rt 332.100.00

RS 331.850,00

RS 332.050,00

R3 331.500,00

RS 331.849,00

R$ 331.350,00

R$ 331-499,00

R3 331.300,00

R$ 331.000,00

RS 330 999,00

R3 330.750.00

R$ 330.74S,00

RS 330.000,00

RS 330.530.00

R$ 329.990.00

R$ 329.389.00

R$ 326.760.00

R§ 328.779,00

R§ 328.680.00
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252

293

294

296

297

294

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311
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314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

330

\./31
332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343
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345

346

347

348

349

350

351

352
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353

354

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

3ô7

Daiá/Horâ lance

24 n 2 nl21 1 O :44 :1 1 :27 I
24 n2t2021 10:44 :'t 6:224

24n2DO21 10:44:32:269

24n2nl21 10:44]49:664

24N2n021 10:41:51:914

24n2n021 10:45:04:170

24n2ni21 10:45:05:294

24 n2D021 10'45:35:91 4

24n22021 10:46:1a:502

24 n2n021 1 o :47 :13 :251

24 n2l2o2 1 1 O:47 :35'454

24n212O21 1O47:5O:O3A

2 4 lO 2 2021 1 0'4 B :O5 :O89

24n22O21 1048:21 453

24 nZ2O21'l 0:44:24)7 99

Nom6 do íomecêdoí

A N. GOICS EIRELI

R F BOSOUE CONERCIO Ê SERVICOS EIRELI

PRll'f EIVPREENDIi?ENTOS CON"f RCIO E SERVICOS EnErl

R.J. COSÍAEIRELI

R F BOSQUE COIT,ERCIO E SERVCOS EIRELI

A N- GOII,€S EIRELI

R,J. COSTAEIRÊLI

R F BOSOUE COÀ,€RCIO E SERVICOS EIRELI

R,J. COSÍÂEIRELI

R F BOSOUE COMERCIO E SERVCOS ÊIRELI

R J COSTAEIRELI

PRlirÉ Êl\PREENDIiTENÍOS COi,CRCIO E SERVICOS EIRELI

R F BOSOUE COlv€RCIO E SER\4COS EIRELI

R.J, COSTAEIRELI

R F BOSQUE COI,€RCIO E SER\4COS EIRELI

R$ 456.990,00

R$ 328.679.00

R§ 328.600.00

R§ 328.620 00

R$ 328.599 00

R$ 438.990 00

R§ 328.540 00

R9 328.539.00

R$ 328.358,00

R§ 328.340,00

RS 328.320,00

R$ 328.000.00

R$ 328.319,00

R$ 327.860,00

R$ 327.999,00

À/lostsahdo da I â1á 367 dê 367 r€gisúos

lmportanle: a coluna'!'ê)obe as náo confoÍm idades d€têcladas em rêlaÉo aos 1ânces registados inegulerm 6ntê' que náo alenderam as .êgras dê negÓcios

êstâbêlêcrdâs pera a paíticjpâçáo da tuse dê disputa do lote da licitâção. Ouândo a iníoímaÉo ênbida k)r'-'o íegislro do lance esti oÍn conírrmidade-

Hlstórlco da análise da9 propostas e lancoa

Dala/Horâ 24n2r2021 10:51:57 741 - AÍemâládo

VD"t ,,t-tor" 25n2l2121 09:16:13:675 - Dedar.do veflcedoÍ

Dalâftlora 25t02n021 14:07331636 - Âdjudicâdo

Fomecedor R.J. COSÍAÉIRÊL|

ContÍabdo Rg 327.842.10

I!ôotiro Alicitanle atendeu os rêquisitos do Edital

"..E



ATA DA SESSAO PUBLICA DO PREGAO

Dependência: MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI - COMPRAS SERVICOS E OBRAS -

(AP)

Licitaçáo: (Ano:20211 MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI / No Processo: 218.05812020)

às 09:35:'10 horas do dia2410212021 no endereço AV AV TANCREDO NEVES-SN, bairro

AGRESTE, da cidade de LARANJAL DO JARI - AP, reuniram-se o Pregoeiro da disputa

S(a). ENIVALDO BALIEIRO MACHADO, e a respecliva Equipe de Apoio, designado pelo

ato de nomeação, para realizaçáo da Sessâo Pública de Licitação do Pregão No Processo:

218.05812020 - 202110212021 que tem por objeto Aquisição de 2.370 (dois mil trezentos e

setenta) Cestas Básicas como AUXILIO ALIMENTAÇÃO, com a finalidade de distribuição,

em forma de Benefício Eventual, para atender às famílias em situação de vulnerabilidade

social na Zona Rural do Município de Laranjal do Jari, referenciadas pelo CENTRO DE

REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, de acordo com as especificações e

quantidades descritas no Anexo I do edital.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços

Data-Hora

2310212021 1 7:1 7:30:950 J C M COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 548. í 57,30

1 2l O2l2O21 1 1 : 12:52.7 35 P FONSECA DE FARIAS ME RS 796.841.40

R$ 954.351,60

2310212021 1 6:23:43:468 A, N, GOMES EIRELI RS 668.292.60

22t12t2021 14 13 34 464 NEXT EMPREENDIMENTOS LTDA I R$ re2e369.6ol
221O2t2021 23 36'40 787 f Rs'18z?60-00;--l

OLIMAO COM, E SERVICOS EIRELI RS 690.855.00

1910212021 14 22:48 558 M RS 999.666.00

23 I 021 2021 1 6.44:52:602 ACDASPINTO.IVIE RS 752 475 00

23 I 02t 202't 22.56.35.97 I F, B MOREIRA EIRELI - ME RS 801.297,00

2310212021 1 9:44:06:960 G.ZANOTTO EIRELI RS 592.665.90

19t02t2021 11 47 4't 516 R. SILVA DE SOUZA . ME RS 995.139.30

22t 02t2021 22.39. 1 5. 1 7 I R J COSTA EIRELI RS 578 280 00

24 I 02t2021 01 .O5.43.21 2 M C SANTANA EIRELI R$ 545.479,20

17 to2t2021 12.32.42 675 IDEALLIZE EIRELI RS 821.679.00

2310212021 20:35:43:3í I LI RS 646 417.50

231 0212O2'l 1 9:34:39:794 GIRLENE MORAIS MELO. ME RS 514 290 00

241 021202'1 06:48:38: 1 58

2310212021 20:26: 1 9:708

FORTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS LOCACAO E

PRIME EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

R$ 888.626,03

02t03t2021 _ PáginA

{Ã6
1de

^d

Lote (1) - Aquisição de 2.370 (dois mil trezentos e setenta) Cestas Básicas

Pron.,ste

H P RÀRRÔSA-À,!F

) alo) t) n) 1 1 7. 3lJ. or. 
^40
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Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços

Lote ( 1) - Aquisição de 2.370 (dois mil trezentos e setenta) Cestas Básicas

Data-Hora Lance

2410212021 í 0:48:21 :853 R,J, COSTA EIRELI R$ 327.860,00

24t02t2021 1 0.48.28.7 99

2410212021 1 0:47:50:038

2410212021 09:43:32:433

19t02t2021 1 1.47.41.5',t6

E E

PRI I\iIE EIVIPREENDIMENTOS COT/ERCIO E SERVICOS

R$ 327.999.00

RS 328.000,00

R$ 520.500,00

RS 668.000,00

RS 995.'139.30

241021202'1 1 0: 1 8:05:81 I OLIMAQ COM, E SERVICOS EIRELI R$ 335.000,00

2410212021 09:53:57:21 I I RS 402.900.00

2410212021 09 51 r01 :689 RS 414 900 00

2410212021 1 0:45:04: 1 70 A, N, GOMES EIRELI R$ 438.990.00

2410212021 09:46:24:698 RS 439.000.00
2410212021 09:47:00:091 GIRLE R$ 457.000.00

24 I 0212021 09. 45. 48:242 R$ 457.599.60

2410212021 09:45:53: 334 IR I RS 459.990 00

E D R$ 499.819.37

24t02t2021 10.32 46 597 ACDASPINTO-ME RS 520.400.00

2410212021 09:50 52 351 NEXT EMPREENDIMENTOS ITDA R$ 545.299.99

22102 12021 23 :36. 4O:7 87 M R$ 587.760 00

FORTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS LOCACAO E
o

N E

No dia 2410212021 , às 10:5'l :57 horas, no lote (1 ) - Aquisição de 2.370 (dois mil trezentos
e setenta) Cestas Básicas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da
alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop0000 í _multisalas-O3. No
dia 2510212021 , às 09:'16:í 3 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia25lO2l2021, às 09:16:'13 horas, no lote (1) - Aquisição de 2.370 (doismit trezentos
e setenta) Ceslas Básicas - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O
motivo da alteraçáo foi o seguinte: A licitante atendeu os requisitos do Edital. No dia
2510212021, às '14:07:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia25lO2l2021 , às 14:07:33 horas, no lote (í)- Aquisição de 2.370 (dois mit trezentos

R

1

1

d 6
ágina 2 de 4

Fornêcêd(,r

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após conÍirmada a habilitação da proponente e examinada pelo pregoeiro da
disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto
bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação. o Pregoeiro decidiu:

02t03t2021

0
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No dia 01/03/202'l , às í 7:00:19 horas, a autoridade competente da licitação - MARCIO

CLAY DA COSTA SERRAO - alterou a situação da licitaçáo para homologada.

Publicada a decisão, nesta sess o , e nada mais havendo a lratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os tra ba lh s. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andament do processo

EN O MACHADO

isputa

CLAUCIONEY

T o
ad petente

RO DA SILVA BRAGA

A

02t03t2021

s(
Página 3 de 4

I

I

t

e setenta) Cestas Básicas - a situação do lote foi alterada para. adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: A licitante atendeu os requisitos do Edital.

No dia 2510212021 , às 1407:33 horas, no lote (1) - Aquisição de 2.370 (dois mil trezentos

e setenta) Cestas Básicas - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa R.J. COSTA EIRELI com o valor R$ 327.842J0.

Membro Equipe Apoio

W
HEIDER éOT{CETVES gUNA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:
27.279.291t0001 -55 A C DA S PINTO - ME

34.642.561/0001-06 A. N. GOMES EIRELI

24.010.212tO001-18 F. B MOREIRA EIRELI - ME

14-177 -5741000144 FORTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS LOCACAO E PRODUCAO

01. 102.999/0001-42 G.ZANOTTO EIRELI

20.956.358/0001-08 GIRLENE MORAIS MELO - ME

34.941.880/0001-12 H. P. BARBOSA - ME

1 5. 177 .1 31 t0001 -16 TDEALLIZE EIRELI

07.307.290/000160 J C M COMERCIO E SERVICOS EIRELI

21.070.2171000148 LUSIANE DOS SANTOS P CORREA . ME

26.991.878/0001-20 M C SANTANA EIRELI

20,061-104/0001.13 NEXT EMPREENDIMENTOS LTDA

09.527 .426t0001-72 oLIMAQ COM. E SERVICOS EIRELI

07.056.556/0001.49 P FONSECA DE FARIAS ME

39-926.868/000l -52 PRIME EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

30j7233110001.70 R F BOSQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI



t t}ã

28.U2.27010001-69 R. SILVA DE SOUZA - ME

1 4.487.43610001 -61 R. J. COSTA ETRELT

Págin02t03t2021

«.

4de4



R, ], COSTA EIRTLI

CNPJ (MFlne 14.487.436/0001 61

lnscrição Ertãtuãl n'.03.042575 1

tndereçorAv. Manoel Eudoxro Pêreúa, 1m8-A Macapá/Amapá

PREGÃO ELETRÔNtCO SRp N' OO2l2021 - pMU

ANEXO II

PROPOSTA COMERCIAT

À pRerEtruRa MUNtctpAL DE LARANJAL Do JARI

SECRETAR|A MUNrctpAL DE ADMtNtSTRAÇÃo E PLANEJAMENTo

Râzão Social: R. J. COSTA EIREI-l (MERCADO EXPRESS)

CNP.I: 14.487.436/0ü)1-61
v Endereço: Av. Manoel Eudoxio Pereira, 1908-A - Macapá/Amapá

Fone/Fax: (96) 99161-1601
Nome do Representante Legal: RUANA JUCA COSTA FRANKLIN, RG ne 150681- AP e do CPF ne 006.772.L42-7A

Pregão Eletrônico SRP ne 002/2OZl - Registro de Preços

RS 4,80

1
CARNE BOVINA em conserva, de 3209 -

MARCA: ODERICH
Lata 5 2,50RS R5 72,50

2 TEITE EM PÓ 2OOg - MARCA: CAMPONESA Pct 2 3,70RS RS 1 ,40

3
AÇUCAR branco cristal refinado, de 1kg -

MARCA: UNIÃO
Kg 2 2,40Rs

ARROZ branco, tipo 1, longo fino, de Lkg ,

MARCA: AMANTE
Kg 2 Rs 6,00

5
BISCOITO DOCE SORTIDO, pacote com
protetor interno, de 400g - MARCA: PETYAN

Pct 2 RS 2,40 RS

6

BISCOITO SAI-GADO, tipo cream cracker,
pacote com protetor interno, de 4009 -

MARCA: ETBIS

Pct RS 2,40 Rs 4,80

7
CAFÉ EM Pó, torrada e moído, extra forte, a

vácuo, pacote/ caixa de 25Og - MARCA: PILÃO
Pct 2 Rs 3,40 Rs 6,80

8 CHARQUE 500g - MARCA: MONTANA Und 1 Rs 14,00 RS 14,00

9 CHOCOTATE êm pó 2009 - MARCA: MARATA Pct 2 RS 2,SO RS 5,00

10
CoNDTMENTO EM Pó(COLORAU) - lOOs -

MARCA; MARATÁ
Pct 2 Rs 0,70 RS 1,,40

11 Pct L 0,70R5 Rs o,70

12
FARINHA DE MANDIOCA comum de 1 kg -

MARCA: KATARINA
Kg 2 4,50RS RS 9,00

DISCRIMIÍ{AçAO/ UNIDADES DE CADA CESTA BÁSICA

Especificações dos itens Und quant Preço Unitário

Fb.

Item Preço Total

4 Rs 3,oo

4,80

2

coNDTMENTO EM Pó (COM|NHO) - lOOg -

MARCA: MARATA



+5

RS 3,0013
FARINHA DE MIIHO flocada 5009 - MARCA:

FLOCÃO NODESTINO
Pct 2 RS 1,50

Kg 2 Rs 6,00 RS t2,ool4 FEUÃo tipo 1, de 1 kg - MARCA: DoNA DÊ

15
MACARRÃO com ovos, tipo espaguete, de

5009 pacote - MARCA: PETYAN
Pct 2 R5 2,00 R5 4,00

2 6,00RS L2,00RSMORTANDELA 500s - MARCA: AURORA Und

Und 1, R5 6,50 R5 6,50
óLeO de sola refinado, de gooml - MARCA:

CONCóRDIA

Cu ba 1 RS 8,48 8.48Rs18
OVOS cuba c/ 15 ovos - MARCA:

MANTIQUEIRA

RS 0,90
SAI iodado refinado, de 1kg - MARCA:

FAVORITO
Kg 1 RS 0,9019

R5 72,25
SARDINHA ao óleo em conserva, 1259 -

MARCA: PAIMEIRA
Lâta RS 2,4520

RS 2,OO
VINAGRE DE vlNHO, de 750m1 - MARCA:

MARATÁ
Und L Rs 2,OO21,

RS 138,33

138,33 327.842,10RS

Aquisição de 2.370 (dois mil trezentos e setenta)

Cestas Básicas - como AUXILIO ALIMENTAçÃO, com a

finalidade de distribuição, em forma de Benefício

Eventual, para atender às famílias em situâção de

vulnerabilidade social na zona Rural do Município de

Laranjal do Jari, referenciadas pelo CENTRO DE

REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL _ CRAS.

2.370

ValoÍ Total

valoÍ Tota das 2.370 Cestas Básicas RS

ValoÍ Tota das 2.370 Cestas Básicas RS 327.842,10 {Trezêntos e vinte e sete mil, oitocentos e quarenta ê dols

reais e dez centavos)

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

certame, caso não seja indicado, será considerada de 60 (sessental dias corridos.

2. Declaro que nos preços ora propostos e naqueles que por ventura vierem a ser ofertados, por meio de lances,

estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis ao perfeito fornecimento dos produtos, tais como:

impostos, taxas, transporte, acomodação, sendo de nossa inteira respon sa bilida de, ainda, os que por ventura

venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

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

4. o prazo máximo para entrega dos produtos será de dias, contados a partir da solicitação da contratante.

5.OvalordapropostaedeRS327.842,10(Trezentosevinteesetemil,oitocentosêquarentaedoisreaisedez
centavos), nos termos acima.

Macapá-AP,24 de fevereiro de 2021

1,6

t7

5

valor Total da Cesta Básica RS

ValoÍ Total da da Cesta Básica RS 138,33 (Cênto e trinta e oito reais e trinta e tÍês cêntavosl

Descrição

RESUMO DAS 2.370 CESTAS BÁSICAS

quant Valor Unltário

Rs 127.Í,/,?,LO

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: BRASIT S.A. CONTA CORRENTE: 1045O-7 AGÉNCIA: 1902.X
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TRIBUNAL DE coNTAs oa uutÃo

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo âpresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pcssoa Jurídica, mantido pela Receita Fcderal do Brasil.

Consulta realizada em,. 0210312021 l6:46:05

I nÍbrm ões da Pessoa Jurídica:

Resultados da Consulta Eletrônica:
Orgào Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a cenidão original no portal do órgão gestor, cliqueA UI.

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgào gestor, clique AQUI

Orgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI

Orgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, cliqueA UI

Razào Social: R. J. COSTA EIRELI
CN PJ : 14.487.436/0001 -61

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificaçào e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n' 12.965, de 23 de abril
dc 2014. Lci n' 13.460, de 26 dejunho de2017,Lein" 13.726, de 8 de outubro dc 2018,
Dccreto no 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

I 
r ltÉ(#
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTTDAO NEGATIVA

I)t_

I,ICITANTES INIDONEOS

Nonre complcto: R. J. COSTA EIRELI

CPF/CNPJ: 14.487.436/0001-61

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, nâ presente dâtâ, o (a) requerente
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administrâção pública federal, por decisão deste Tribunal, nos

termos do art. 46 da Lei n' 8.443192 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidâo os responsáveis ainda nào

notificados do teor dos acórdãos condenatórios. aqueles cujas condenações tenham tido seu

prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciaçôes estejanr suspensas em razào

de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:40:34 do dia 0210312021. com validade de trinta dias a contar da

emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
httns:/lcontas.tcu. gov.briords/f?n:INABILITADO:5

Código de controle da certidão: D2UN020321 164034

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NIJMERO DE INSCRIÇAO

'1,1.,(87.436/0001-61

i, AÍRZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

ü

ÍiTULO DO ESÍABEIECIMENTO (NOME DE FÁ'{TASIA)

M ERCAOO D(PRESS ME

cóorco E oEScRrCÃo DA aÍrlloaDÉ ÉcoNÔMlcÁPirNcrÀr
í8.í3-0-01 .lmpÍêssáo de malêÍial paÍa uao publicitário

côDtco E D Esc R lÇÁo DAs ATrvroÂD ES EcoNôM rcrs sEcu N DARras

18.13-0-99 - lmpressão d. mateÍialpara oulros usos
33.29.5.01 . SeÍviços de monlâgem de móv6is de qualqu6r material
41.20.4.00 - Construção de ediíicios
,í2.12-0-00 - Construção dê obras de ârte ospêciais
42.13-8-00 - ObÍas de uíbanizãçáo - ruas, práças e calçadas
42.99-5-0Í. Construção dê instaleçóês esportivas e rêcroativas
43.2í.5.00 - lnstalação e mânutênção olótÍlca
43.22.3.0í - lnstalações hidráulicas, sanilárias e de gás
43.30-4-02 - lnstalaçáo de porlas, janelas, tetos, divisóries ê armários êmbutidos de qualquêr matêriel
43.30-4-04 - Serviços de pinlura dê ediÍícios 6m geÍal
43.99-Í-03 ' Obras d6 alvonâria
45.20.0.08 - SêÍviços de capotaria
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaraa-de-ar
46.32.0.01 . Comércio atãcadista de cêreais o leguminosas bêneficiadoB
46.45.1-0í . ComéÍcio atacadiste de inslrumenlos ê matêÍiais para uso médico, cirúrgico, hospitelâÍ e de
laboretórios
,{6.{5-1-03. ComéÍcio etâcâdista de produtos odontológicos
,16.49-4-01 - Comércio atacadista de êquipamenlos elélÍicos de uso pessoel ê doméstico
46.49-4-08 - Gom ércio atacadlsta de produto3 dê higie ne, lim peza e consorvâção dom iciliaÍ
47.12-'t -00 - Com é Ício varêiista de mercadoÍias êm geÍal, com predominánciadê pÍodulos alimenticios _

m inimeÍcados, meÍcearias e ãrmezéns
47.21-1-oil- Comércio vaíorisla dê doces, balas, bombons e sêmêlhant€s

cóotGo E oEscRrÇÁo oa NAÍuREzÀ JURiorca

230-5 - Énprêsa lndividuel de Responsabilidade Limitada (de l{alureza EnpÍesári

R M AIIOE- EUDoxlo PERE RÂ

68.900-021 CE TRAL i, ACAPA

EN D EREço ELEÍRôNrco

FRANKL lN. t't Z S@ GM AIL.C Oi,

't 908
COMPLEMENTO

LETRA A

TEL€FONE

(96) 8124"2019

ENTE FEOERATIVO RESPONSÀ!E! (EFR )

sÍr!AÇÃo cÁDAsrRÁr

ATIVA
DÂTÁ DA SIÍUAÇÀO CÁDASÍRAL

191101201',|

1,.í

MOTIVO OE SIÍUAÇÁO CÁDÀsTRA

SÍTUAÇÀO ESPECIAL OAÍA DA SIÍUAÇÃO ESPEC IAI

19110t2011

R J. COSÍA ERE-I
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚM ÉRO OE IN SCRIçÁO

1 i1.4E7.436/000 í -6í
AÍRZ

19t10t2011

ü

R J. COSTA ERE-I

cÔorGo E oEscRrÇÀo DAsÂTrvrDADEs EcoNôMrcAs SECUNDÁÂras

47.44-0-99 - ComáÍcio vareii!ta do malêrials de construção em geral
47.51.2.01 . Comóício varoilsla especlallrado de €quipamentos € supÍlmontos d€ iníoÍmática
47.55-5-03 - Comgrcio vareiistã dê artigos de cama, m esa e banho
47.61-0-03 - Comárcio vareri3ta de artigos de pepelâÍla
47.63-6-02 - Comárcio varêiistâ de artigos êsportivos
47.71.7.0í . Com árcio vârejiBtâ dê pÍodutos Íarm acôuticos, sem m anipuleção de Íórm ulâB
47.72-t00 - Comércio varêjlsta de cosmélicos, p.odutos dê p.rlumárie e de higiêna possoel
47.8í-4-00 - Comárcio vaÍêjista de aÍtigos do vêstuáÍio e acês5óíios
47,82.2.01 - ComáÍcio vaÍejista de calçados
17,82.2-02 - Coínérclo vaíejlsta de erllgo3 dê viagêm
47.89-0-01 - ComáÍcio varojista dê suvonlrês, bÍuteries e ãrtesenalos
47.89-0-05 - ComóÍcio varoii3ta dê produlos sânêantos domissanitáÍios
47.89-0-07 - Comércio vareiista dê equipámêntos para êscritório
56.11-2.03. Lanchonetes, casaB de chá, de sucos ê slmilares
56.ít-2-04- Bares ê outÍos estâbeleclmenlos especiãllzados êtn servir bebides, sêm entretenimênto
56.20.'1.01 - Fornecimenlo de elimento6 pÍepaÍados pro pondsranl. m e nte para empÍesâs
56.20-1-02 - Sêrviços de alimentâção para eventos e Íêcepçó€s - buÍê
59.11-1-02 - P.odução de Íilmes para publicadade
59.20.1.00 - Ativldadês de gÍaveção de som e dê €dlçeo de mú3ica
77.í1.0-00 - Locação do âutomóyêis som condutor

CÔOIGO E OESCRIçÃO OA NATURE2ÁJURiDICA

230-5 - ÉnpÍêsa lndividual de Responsabilidedê Limitada {de NatuÍeza ÉnprêsáÍi

R MAI.IOE- AJDOXIO PERERA

68.900-021 C ENTRAL

LETRA A1908

ÉN DÉREÇO ELETRôNICO

FRANKLTN.MZS@GM ATL.CO
TELEFONE

(96) 8124-2019

ENÍE ÉÉOERÁNVO RESPONSA\EL ( EfR )

SITUAÇÁO CAOASTRÁI

ATIVA
OATA DA SITUÂçÃO CÁDASÍRAL
.19t10t201'l

MOÍNO OE §IIAÇÁO CÂDASTRAI

SÍIUAçÀO ESPEClAl

Apro\ado pela lnstruçáo Normati\a RFB n'1.863, de 27 de dezembÍo de 2018

Emitido no dia 03/í112020 às'15:16:í1 (dâta e hora de Brasíia).

OAÍA DÀ S]TUÁÇÃO ESPÉC IAI

Página: 213
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

NúMERo oErNscRlÇÀo

í4.i187.436i0001-61
MATRZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

1911012011

ü

R J, COSTA ERE-I

cÔorGo E DEscRçÁo 0ÀsaÍIMDADES EcoNÔnrcas sEcuNoÂÂras
80.20-0-0í - Atividades de monitoramenlo de si3lemes de 3êgurança eletrônico
81.2í.4.00. LlÍhpêza €m pÍódios ê em domicilios
81.29.0.00. Atividadês de lim peza não e s po ciÍicadas antêriormente
82.30.0.0í. Serviços de otganização de Íeires, congressos, exposiçõês e íêstas
82.99.7.99 . OulÍas âtividadês dê serviços pÍêstados principalmêntê às êm pÍesas náo es pecilicadas
antoriormêntê
85.99-6-04 - Írêinemento êm desenvolvimênto proílssionel e g€r.ncial
95.2í-5-00 - Roparaçáo e manulenção de equipamontos êlêtroeletrônicos dê uso p6ssoal e doméstico

R MANOEL EUDOXIO PERERA

CODIGO E DESCRIÇÀO DA NATL]REZAJIJRIO CA

230.5'Énpresa lndividualde Respohsabilidadê Limitada (de Mtureza BnpÍesári

1908

CENTRAL MACAPA AP

ENOEREÇO ELEIRÔN ICO

FRÁNKLtltM ZS@GM AtL.COM

68.900-021

ÍELEFONE

(96) 8í24-2019

ENÍE FEOERAÍIVO RESPONSÁVEL (EFR)

srTUAÇÁO CAOASÍRÁI

ATIVA
DATA OA SIÍUACÃO CADASTRAL

19/10/20íí

MOTIVO OE SITIJAÇÀO CAD''STRAI

SIII] AÇÁO ESPEC At DATA OA gTUAÇÁO ESPEC IAI

Apro\ado pela lnstrução Normati\a RFB n" 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/í112020 às 15:16:í1 (data e hora de Brasíia). Página: 3/3
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-áíêG,-14'§r,!..w.
Ministéao da Economla
Secretaria de Governo Digital
Deparlamento de Registro Empresaral e lntegração - DREI
Junla Comercial do Estado do Amapá - JUCAP

2305

No de MâtrÍculâ dô Agénle
Auxrlrâr do Comerc6

NIRE (dâ sede ou riliâI. quândo â
sede fôr em oulrá UF)

16600023145

1 oo2

051 1

2244 1

222-l 1

Nome(s) Emprêsarial(ais) isual(ais) ou semelhante(s)

!srv

NÂo 
-/-/-Data

NÃo 
-/----l-Data

N' DO PROTOCOLO (Uso da Junia Comercial)

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta ComeÍcial do Êstado do Amapá

rtt

requêr a V.S'o dêfêrimento do segulnte ator

N. DE cóDtco cóDrco Do
VIAS DOAÍO EVENTO OTDE DESCRIÇÃo Do ATo / EVENTo

R. J. COSTA EIRELI

(da Empresa ou do Agênte Auxiliâr do Comércio)

MACAPA

30 ôutubro 2o2o
Data

APP20000397 24

Represenlante Legal da Emprêsa / Agente Auxiliar do Comercio

Nome:

Assinatura

DECISÃo CoLEGIADA

Processo em Ordern

N" FCN/REMP

ALTERACAO

ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

2-U O DA JUNTA COMERC AL
DECIsÀo SINGULAR

Data

DECISÀo SINGULAR
F grocesso em exigênciâ. (vide despacho em folha anexa)

rocesso dêfendo- Publlque-se e arquive-se

Processo indeferido. Publique-sê

DECISÂo CoLEGIADA

Data

Processo em exigência. (Vlde despacho eÍr folhâ ânexâ)

Processo deferido, Publiquê-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data Vogal VogalVogal

Íurma

oBSERVAÇÔES

I
I
I

Junlâ Comercial do Estado do Amapá
CertiÍlco registro sob o n' 20210001029 em 03/11/2020 da Empresa R. J. COSTA ElRELl, Nire 16600023145 ê protocolo 2OO718002 - 30/1Ol2O20
AutenticaÇão: D830288A9899D21gAC 181 FD06F8433FFAD86F 1F2. Rosenilda Creusa Silve de Sousa - Sêcretária-Geral. Para validaÍ este
documento, acesse httpt//jucap.ap.gov.br e informe n' do protocolo 2OlO71.aOO-2 e o código dê segurança jwL,v Esta cópia for autenticadã
digitãlmente e assinâda ern 03/'1112020 por Rosênilda Creusa Silva de Sousâ - Secretária-Geral.

Pá9. 111 i

!srv
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Telefone de Conlalo. _

CONSOLIDACAO DÊ CONÍRATO/ESTATUTO

ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

tr u tr u

tr tr



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPA
Registro Digital

Capa de Processo

do Processo

) Assinante(s)
Nome

RUANA JUCA COSTA

Data

3011012020

Página 1 de 1

Número do Protocolo Número do Processo Módulo lntegrador

20to71.aoo-2 4PP2000039724

CPF

006.772.142-78

Juntâ Comercial do Estado do Amapá
Certiílco registro sob o no 20210001029 €m 03/11/2020 da Empresa R. J. COSTA ElRELl, Nire '16600023145 e protocolo 2OO71AOO2 - 3Ol1Ol2O2O
Autenticâçáo: O830288A9B99D2194C 181 FD06Fa433FF8DBôF 1F2. Rosenildâ Creusâ Silvâ de Sousâ - Secretária-Geral. Para valider oslo
documento, acesse hitp://jucâp.âp.gov.br e informe no do protocolo 2OlO71.aOO-2 e o código de segurenÇâ jwUv Esta cópia for autenlicadâ
digitalmente e assinada em O3/11/2020 por Rosênalda Creusa Silva d6 Sousa - Secretária-GeÍal.
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1

ATO CONSTITUTTVO DE ALTERAçÃO E CONSOLIDAçÃO DE EMPRESA
INDIVIOUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI DA EMPRESA: " R.

J. COSTA EIRELI '
Pelo presente Ato constitutivo de Alteração de Empresa lndividual de

Responsabilidade Limitada:

RUANA JUCA COSTA, brasileira, natural de Macapá, estado do Amapá,

solteira, nascida em 25 de setembro de 1989 , empresária portadora do

CPF:0O6.772.142-7 8 e carleira de identidade:1 50681 - PTC/AP (2' via) - Policia

Técnico Cientifica do estado do Amapá, emitida em \1410512015), residente e

domiciliada na Rua Manoel Eudoxio Pereira no'1908-A, bairro central - Macapá

- estado do Amapá, CEP:68900-02'1 , resolve Alterar a Empresa lndividual de

Responsabilidade Limitada: 'R. J. COSTA EIRELI ", registrada sob o NIRE:16

6 0002314 5, CNPJ:14.487436/0001-61 mediante as condições e cláusulas

seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A EMpresa lndividual de Responsabilidade Limitada

com sua razão social: 'R. J. COSTA EIRELI ', a partir desta data têrá novo

nome de fantasia: MERCADO EXPRESS.

CLAUSULA SEGUNDA: O objeto social da empresa individual de

Responsabilidade Limitada sêrá

Atividade Principal:

1813001 - lmpressão de material para uso publicitário

Atividades Secundarias:

8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas
não especificadas anteriormente (atividades de despachantes, exceto
aduaneiros).
18í3099 - lmpressão de material para outros usos
3329501 - Serviços de montagem de moveis de qualquer mâtêrial
412O4OO - Construção de edifÍcios
4212OOO - Construção de obÍas de arte especiais
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43215OO - lnstalação e manutenção elétrica
4322301 - lnstalações hidráulicas, sanitárias e de gás
433O4O2 - lnstalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos
de qualquer material
433O4O4 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43991 03- Obras de alvenaria

Junta Comsrcial do Estado do Amapá
Certiíico registro sob o n. 2021OOO1O29 em O3t11t2O2O da ÉrnpÍosa R. J- COSTA ElRELl. Nire 16600023145 ê prolocdo 2Oo71a(to2 - 3ol10l202a
Autenticeção: D83O288A9B99D21gAC1a1FDO6Fa433FFaOg6F 1 F2. Rosenildâ Creusa Silve dê Sousa - Secrêtária-Ger.rl PeÍã vâlidâr êstÉ

documento, acesse htlpJ/jucap.ap.gov-br e informe no do prolocolo 2OlO71.AOO-2 e o código de seguranÇa iwuv Esta cópia Íoi aulentacadâ
digitalm€nte ê assinec,e êm O3/11/2020 por Rosenildâ Crêuse Silvã d€ Sousa - Sêcíêlária-Gêral
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4530705 - Comercio a vaÍejo de pneumáticos e camarás de ar
5620101 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para em
presas
5620102 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufe
59111O2 - ProduÇão de filmes para publicidade
5920100 

-Atividades 
de gravação de som e de edição de musica

47121OO - Comercio varejasta de mercadorias em geral, com predominância de
produtos alimentÍcios - minimercados, mercearias e armazéns
47211O4 - Comercio vare.iista de doces, balas, bombos e semelhantes
47 44099 - Comercio varejistâ de materiais dê construção em geral (facão,
chaves de fenda, chaves de boca, alicate, martelo, ferrolhos)
4755503 - Comercio vare.jista de artigos de cama, mesa e banho
4761 003 - Comercio varejista de artigos de papelaria
4763602 - Comercio varejista de artigos esportivos
4771701 - Comercio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de
formulas
47725OO - Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de
higiene pessoal.
47A14OO - Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
4742201 - Comercio vare.jista de calçados
4782202 - Comercio varejista de artigos de viagem
4789001 - Comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4789005 - Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários
47A9OO7 - Comercio varejista de equipamentos para escritório
8599604 Treinamento desenvolvimento - em profissional e gerencial
8020001 - Atividades de monitoramento de sistêmas de segurança eletrônico
9521500 - Reparação e manutençâo de equipamentos eletroeletrônicos de uso
pessoal e domestico
4520008 - Serviços de capotaria
4751201 - Comercio vareJista especializado dê equipamentos e suprimentos de
informática.
7711OOO - Locação de automóveis sem condutor
a1214OO - Limpeza em prédios e em domicílios
8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Limpeza de
ruas)
8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
56'112O4 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas,
sem entrêtenimênto
56í 1203 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
4632001 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservaÇão
domiciliar
4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico,
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (equipamentos odontológicos)
4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e
doméstico (centrais de ar).

Junta Comêrcial do Estado do Amapá
Certifico registro sob o no 20210001029 em 03/1'll2020 da Empresâ R. J. COSTA ElRELl, Nire 16600023145 e píotocolo 2O0718OO2 - 3O/10/202C
Autenticãção: Da3O2aAAgB99D21gAC 1a1 FD06FA433FFaDB6F 1 F2. Rosenildâ Creusa Silva de Sousa - Secretáíiâ-Geral. Para valrdar est:
documento, acesse http://jucap.ap.gov-br e informe no do pÍotocolo 2OlO71.8OO-2 e o códi90 de seguÍança jwlJv Eslâ cópra foi autenticâd.
digitalm€nte e assinada em 03/1'!/2020 por Rosenilda Creusa Silva de Sousa - Secretária-Gêrêl.
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CLAUSULA TERCEIRA:
Ficam ratificadas neste ato, as demais cláusulas e condições estabelecidas no
ato constitutivo da sociedade e alterações posteriores, não modificadas pela
presênte alteração de contrato social.

CLÁUSULA SEGUNDA: O acervo desta sociedade , é o valor de R$
200.000,00(duzentos mil reais) que é o capital social da EIRELI mencionada na
cláusula anterior.

Valores R$

100,00 200.000.00

CLAUSULA TERCEIRA: O ob.leto social da empresa individual de

Respon sa b ilid ade Limitada e

Atividade Principal:

í8í3001 - lmpressão de material para uso publicitário

Atividades Secundarias:

8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas
não especificadas anteriormente (atividades de despachantes, exceto
aduaneiros).
1813099 - lmpressão de material para outros usos (cardápios, cartões de
apresentaÉo e de mensagens, diplomas, convites).
4645101 - Comercio atacadista de instrumentos ê materiais para uso médico,
cirúrgico, hospitalâr e de laboratórios.
3329501 - Serviços de montagem de moveis de qualquer material
412O4OO - Construção de edif ícios
4212OOO - Construção de obras de arte especiais
42138OO - Obras de urbanização - ruas, praças ê câlçadas
4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas

Ns de Quotas ./,

Ruana Juca Costa 200.000

Total 200.000 100,00 200.000,00

Junta Comêrcialdo Estado do Amapá
Cêrtiíico regislro sob o n" 2O21OO01029 em O3/11/2O2O da Empresa R- J- COSTA EIRÉLI, NiÍe í6600023145 o protocolo 2OO718OO2 - 30/10/2020
Autenticaçáo: D8302AaAgB99D21gAC 1a í FDO6Fa433FFaDB6F 1 F2. Rosenilda Creusa Silvâ de Sousa - Secretáriâ-Gêrâ1. Pârâ vêlidâr est.
documento, acesse httpJ/iucap.ap-gov.br e informe no do prolocolo 2OlO71.8OO-2 ê o código dê seguíânçe iwuv Esle cópia Íoi autenticada
digilalm€nto e âssinada em 03/11/2020 por Ros6nilda Creusa Silva de Sousa - Sêcretária-Gerel.

pá9.5t11

DA CONSOLIDACÃO

Pelo presente instrumento particular de alteração de contrato social, nesta e na

melhor forma de direito: RUANA JUCA COSTA, brasileira, natural de Macapá,

estado do Amapá, solteira, nascida em 25 de setembro de 1989 , empresária

portadora do CPF:006.772.142-7A e carteira de identidade:1 50681 - PÍCIAP (2a

via) - Policia Técnico Cientifica do estado do Amapá, emitida em (1410512015),

residente e domiciliada na Rua Manoel Eudoxio Pereira no 1908-A, bairro central

- Macapá - estado do Amapá, CEP:68900-021.

CLÁUSULA PRIMEIRA: a empresa "R. J. COSTA EIRELI'tem seu endereço
na Rua Manoel Eudoxio Pereira no í 908-A, bairro central - Macapá - estado do
Amapá, CEP:68900-021 e nome de fantasia: MERCADo ExpREss.

Sócios
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43215OO - lnstalação e manutençâo elétrica
4322301 - lnstalações hidráulicas, sanitárias e de gás
433O4O2 - lnstalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos
de qualquer material
433O4O4 - ServiÇos de pintura de edif ícios em geral
4399103- Obras de alvenaria
4530705 - Comercio a varejo de pneumáticos e camarás de ar
5620101 - Fomecimento de alimentos preparados preponderantemente para em
presas
5620102 - Serviços de alimentaÇão para êventos e recepções - bufê
5911 1O2 - Produção de filmes para publicidade
5920100 

-Atividades 
de gravação de som e de edição de musica

47121OO - Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de
produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47211O4 - Comercio varejista de doces, balas, bombos e semelhantes
4744099 - Comercio varejista de materiais de construção em geral (facão,
chaves de fenda, chaves de boca, alicate, martelo, ferrolhos)
4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4761003 - Comercio varejista de artigos de papelaria
4763602 - Comercio varejista de artigos esportivos
4771701 - Comercio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de
formulas
47725OO - Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de
higiene pessoal.
47A14OO - Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
4782201 - Comercio varejista de calçados
47A22O2 - Comercio varejista de artigos de viagem
4789001 - Comercio varejista dê suvenires, bijuterias e artesanatos
4789005 - Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789OO7 - Comercio varejista de equipamentos para escritório
8599604 Treinamento desenvolvimento - em profissional e gerencial
8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso
pessoal e domestico
4520008 - Sêrviços de capotaria
4751201 - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de
informática.
7711OOO - Locação de automóveis sem condutor
81214OO - Limpeza em prédios e em domicílios
8129000 - Atividades de limpeza não especiÍicadas anteriormente (Limpeza de
ruas)
823OOO1 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
56112O4 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas,
sem entretenimento
561 1203 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
46.32-0-0í - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

Junta Comêrcial do Estado do Amapá
CertiÍico regastro sob o no 20210001O29 êm O3l11t2O2O da Empresâ R. J. COSTA ElRELl, Nire 16600023145 ê protocolo 2OO71aOO2 ' 3OllOl2O2O

Auienticâção: Da3o288A9B99D21gAC'l81FDO6Fa433F FaDB6F I F2. Rosenilda Creusa silva de sousâ - secretáriâ-Gerâl Páre vâlidâr êstt
documento, âcessê http://iucap.ap.gov.br € informe no do protocolo 2OtO71-8OO-2 e o código de segurança jwlJv Esta cópia Íoi eulenticadá
digalalmente ê essinadã 6m o3/11/2020 pôr Rosenilda Crêusa Silva dê Sousa - Secreláíe_Geral.
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46.45-1-01 - Comércio atacadistâ de instrumentos e materiais para uso médico,
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (equipamentos odontológicos)
46.49-4-0't - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e
doméstico (centrais de ar).

CLÁUSULA QUARTA: Da Administração
A administração da empresa será exercida pela titulâr, RUANA JUCA COSTA
já qualificada, a quem caberá única e exclusivamente todos os poderes e

atribuiçôês necessárias para gerir os negócios da empresa, representando-a

judicial ou extrajudicialmente, podendo outorgar poderes das cláusulas "ad

judicia" e "ad negocia", bem como praticar todo e qualquer ato de gestão no

interesse da empresa, sendo, entretanlo, expressamente proibido o uso da firma

em negócios alheios aos interesses sociais, inclusive avais ou fianças, sob pena

de nulidade do ato.

CLÁUSULA QUINTA: Seu prazo de duração é por tempo indeterminado. E

iniciou suas atividades em 14 de setêmbro de 2O11 .

CLAUSULA SEXTA: O exercÍcio será encerrado em 3l de dezembro do ano
civil com a apresentaÉo do balanço patrimonial e resultado econômico do ano
fiscal.

CLAUSULA SETIMA: A responsabilidade da titular ê limitada ao capital social
integralizado.

CLAUSULA OITAVA: Da Declaração de Não lmpedimento

A administradora declara-se, sob as penas da lei, que não se acha impedida de

exercer a administração dâ ElRELl, por lei especial, ou em virtude de

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede

ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar,

de prevaricaÇão, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia

popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de deÍesa da

concorrência, contra as relações de consumo, fe pública ou a propriedade nos

termos do art. 1 .01 1 , § I 0, da Lei 10.4061 2OO2, bem como, não se acham

incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei 8.934194.

CLÁUSULA NONA: - O(a) titular mântêm eleito o Foro desta comarca de

Macapá, Estado do Amapá, para lratar de questões omassas e darimir quaisquer

dúvidas oriundas deste contrato, regido pelo Código Civil Brasileiro (Lei n."

Junta Comercial do Estado do Amapá
CertiÍico registro sob o n. 2O21OOO1O29 6m O3/1'll2O2O da Empresa R. J. COSTA ElRELl, Núe 16600023145 e píolocolo 2OO71AOO2 - 3Ol1Ol2O2f'

Autênticaçáo: Da3O28AAgB99D21gAC'Í a1 FDO6Fa433FF8DB6F 1F2. Rosenildâ Crêusa Silva de Sousa - Secíetária-GeÍel. Pârã validar eslÉ
documento, acesse http://jucâp.ap.gov.br e inlorme n" do protocolo 2OlO71.AOO-2 e o código de segurança jwUv Esta cópia foi âutenticada
digitalmênte e assinada em O3l11l2O2O poÍ Rosênilda Cíeusa Silve de Sousa - Secretária-Gerel.
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10.406 de 10 de janeiro de 2OO2) ou por legislação que venha a substituí-lo,

renunciando-se a qualquer outro foro, por muito privilegiado que seja.

Pela exatidão daquilo acima estipulado, a titular assina o presente Ato

constitutavo de alteração, em 01 (uma) via que será levado a registro perante a

JUCAP - Junta Comercia! do Estado do Amapá, para que produza seus

efeitos legais.

Macapá - AP , 23 de outubro de 2O2O.

RUANA JUCA COSTA
CP F (NtF ) tOO 6,7 7 2. 142- 7 A

RG:15()681-.PTClAP
EMPRESARIA

JUnta Comercial do Estado do Amapá
Cenifico registro sob o no 20210001029 em 0311112O2O da Emprêsa R. J. COSTA ElRELl, r,iire 16600023145 e protocolo 2OO718OO2 - 3Ot l}t2A2a
Autenticaçãoi D83028849899D21gAC 181 FD06F8433FFaDB6F I F2. Rosenilda Creusa Silva dê Sousa - Secretáriâ-Gerâ1. PaÍa validar ?.t1'

documento, acesse http://jucap.ap-gov-br e informe no do protocolo 2OlO71.AOO-2 e o código de seguÍança jwuv Esta copra for autenti.3l,
digitalmente ê âssinada em O3l11l2O2O poí Rosenilda Creusa Silva de Sousa - Secretária-Gêral.
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO A]UAPA
Registro Digital

Documento Principal

do Processo

ldentiflcação do(s) Assinante(s)
Nome

Data

30t10t2020

RUANA JUCA COSTA

Número do PÍotocolo

20to71 .aoo-2

Número do Processo Módulo lntegÍador

A'PP2000039724

CPF

006.772.142-78

Página 1de 1

Juntâ Comêrciâldo Estado do Amapá
Certirico rêgistro sob o no 202'lOOO1O29 êm O3l11t2O2O da Emprcsà R. J. COSTA ElRELl, Nire 16600023145 e protocolo 2O071AOO2 ' 3OhOl2O2{'

Aut€nliceçãoi D83O288AgB99D21gAC1a1FDO6Fa433FF8D86F 1 F2. Rosenilda Cr€usâ Silva de Sousa - Secretárie-Gêral Parâ valider esle

documento. âcesse http://jucap.ap-gov.br ê informe no do prolocolo 2OlO? 1.aOO-2 e o códago de segurânÇa iwuv Este cópia foi autentica.l3
digitelment€ ê assinada om 03/11l202O por Ros€nilda Crousa Silva de Sousa - Secrelária_GerâI.
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Minktéío dâ Economia
SocretaÍi. dê Gov.Íno Digital
Departamênto dê Registro Emp.êsârrãl ê lntegração - DREI

Junta Comorcial do Êstado do Am.É - JUCAP

TERMO DE AUTENTTCAÇÃO - REGTSTRO DlGlrAL
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa R. J. COSTA ElRELl. de NIRE 1660002314-5 e
protocolâdo sob o número 2OlO71.8OO-2 em 3Ol1O|2O2O, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o
número 20210001O29, em 0311112020. O âto foi deferido eletrônicamente pelo examinador Raul Beltrão
Brito da Silva.
Certifica o registro, a Secretária Geral, Rosenilda Creusa Silva De Sousa. Para sua validaÇão, deverá ser
acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://
portalservicos.jucap.ap.gov.br/Portaupages/imagemProcesso/viaUnica.isf) e inÍormar o nÚmero de
protocolo e chave de segurança.

Ca de Processo

Documento P

terça-feira,03 de novembro de 2o2o

eletrônicamente por Raul Beltrão Brito da Silva, Servidor(a)
O3l11l2O2O, às 13:39 conforme horário oíicial de

A autencidade desse documento pode ser conferida no pgdal dcser4ça§lajuçap
informando o número do protocolo 201071.800-2.

Página 'l de 1

Junta Comêrcial do Estâdo do Amapá
Certifico rêgistío sob o no 202íOOOí029 em O3l11l2O2O da Émprcsâ R. J. COSTA ElRELl, Nire 16600023145 e protocolo 20071aO02 - 30/'10/2020

Autenticação: D83028849899D2194C18 í FDO6Fa433FF8D86F 1 F2- Rosenilda Creusa Silva de Sousa - Secretárie-Geral. Pârá valida. este

documento, ac€ssê httpi//iucâp-ap.gov.br e iníorme no do protocolo 2Ol071.800-2 e o códago de segurança jwuv Esta cópia Íor êulenticadj
digitalmente e ássinâde êm 03/11/2020 por Rosenilda creusa Silva de Sousa - Secretáriá_Gêrâ|.

Pàg 1C/'1

CPF

006.772.142-74

CPF

006.772.142-74

ffi

ft
,LSRM

Assinante(s)
Nome

RUANA JUCA COSTA

Assinante(s)
Nome
RUANA JUCA COSTA



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPA
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por

do(s)
Nome

ROSENILDA CREUSA SILVA DE SOUSA

ftrâcapá. terça-feira,03 de novembro de 2O2O

Junta Comêrcial do Estado do Amapá
Certirico íêgistro sob o n.2O21OOO1O29 êm O3/11/2020 dâ Empresa R. J. COSTA ElRELl, Nire í6600023145 e protocolo 200718002 - 30/10/2020
Autenticâçãor D83O288AgB99D21gAC161FDO6F8433FF8DB6F1 F2. Rosenilda Creusa Silva de Sousa - Sêcretáriâ-Geral. Para vâlidaÍ esie
documenlo, acesse http://jucap.ap.gov.br ê inÍorme n' do protocolo 2Ol071.800-2 e o código de segurança jwuv Esta cópia for aulenticada
digitelmentê e assanada em O3/1112020 por Rosenilda Creusa Silva de Sousa - Secretáriâ-Geral.
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R J COSTA EIRELI

CNPJ 14.48743ô,!001-5r Rêgrltro .tô60@2314S(tgiozolri

Notas ExplacativãB àG Domonrtreçôo3 Contábeis
Êncerrado em 3,1 I 12fr201 g

1) CONTEXTO OPERACTONAL

A empresa R J cosrA ÊrRELr é uma empresa individuar de responsabiradade
limitada, com sede e foro na cidade de MacãpíAp, tendo como oü;eo ,dãr-a
comercializaçâo de mercadorias em geral e também presteçâo de érviços, com
inicio de atividadss êm i 9 de Outubro de 201 1 .

2) APRESENTAÇÂO DAS DEMONSTRAÇÔES CONTABEIS

As-demonskaçôes contábeis Íorarq elaboradas em consonância com os ditames dolrc 1000, atêm dos PrincÍpios Fundamentais de contabiíidad" e oe*"ii pàti"."
emanadas da legislaçâo socbtária brasileira.

3) PR|NC|PAIS PRÁTICAS CONTABETS

3 1) Caixa e Equivalentes de Caixa

Esuto rêgistrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais
até a data do balanço, dispontveis a qualquer mornento.

3.2) Contas a receber

Egtâo demonstrados pelos valores histórír:os, são valores rêferenles a receitas que
náo fioram recebidas durante o ano de 201g, no qual eslilo previstas para seÍem
realizadas no curto prazo.

3.3) Êstoques

os valores remanesoentes das mercadorias para revenda indicadas no estoque
e8tâo avaliados pelo custo médio.

3 4) lmobilizado tr
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido
calculada pelo mêtodo linear, sendo que todos os.itens
útil eslimada em 5 anos.

da depreciaçâo acumulada
do imobilizado tiveram,a

.,'a
4) CONTAS A PAGAR

"d
No final do exêíclcio, a empresa fechou com dividas apenas de curto prazo. sendo
elas: Íomecêdores, obrigações sociais e tributaraas, podendo ser liquidadas de
Íorma imediata no mês seguinte a da data do Íecha mento desse balanço.

i
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R J CO§TA EIRELI

CNPJ] í{ á87 43ô1!!01-5, Râgiíro. 16§000?31it 5fi9r1OrtOJ!!

ilotas Explicaüvas àe Demonstraçôes Contábeis
Encerrado em 31 l12lZO1§

§) coMPo§tçÀo §o LUCRO

A empreea êncônou sua3 oêmonsrraçÕês do Resutado do sxercício com um lucío
llquido no valor de RS 71.8§9.91.

6) EVENTO§ §UB§EQUEilTãS

o administrador declara a in€xistênciâ de Íatos oconidos subsequenternentê á data
de encenamenlo do exêrcício que venham a ter eÍeito relevante sobre â siúârã;patrímonial ou financeira dã emp{esa ou quê p6sam provocar efe(os sobre sáus
resultados futuros,

lrâsâpá ÀP, 31 dê DÊên6ío de ?0r9

fttlÍ,lt(sARú{ - cpr !6 14?.?E
.JÔ§§

cô|ltÂircâ - 0011ô310-2 - AP
cPl 36t r7r r4r"3t

1

**d{*efid&



MINISTERIO DA ECONOMIA

Secrelaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamenlo Nacional de Rêgistro Empresarial e lntegraçáo

ASSINATURA ELETRÔNICA

CertiÍicamos que o ato da empresa R. J. COSTA EIRELI consta assinado digitalmente por

Pági

Nome

RUANA JUCA COSTA

JOSE RODRIGUES DE CAMPOS

cEÀllFlco o RlGIStRo d 2a/06/2020 16:01 SOE il" 20200059068
PROt9CO,,O: 2OOO59O68 DE 23/06/2020. CóDrCO DE \,ETrIFTCÀçiO:
12O0260,la1a iÍIE : 166000231a5
R. .'. COSTÀ EIRILI

JKÃP sEcRrriÁRrÀ-cERÀr
tt càP]Á. 2a/06/2020

ffi €trip!êsàfaci1. ap. gov. b!

CPF

00677214278

36127914191

À wrlialàd. a!.!t. ôocrúôto, r. iq>!.tro, fi.ca ruj.ito à c.,q>rovÀção d. .ua âut.nticidâd. nor r..p.ctivos pôrtâis
IDfotÚudo r.u! !..Fctiwo! códiEo! <r. v.ri.ficâção

I

roENrFrcAÇÃo oo(s) ASSTNANTE(S)



Oata da consulta: 18/06/2020 10 30 11

CNPJ.'lât387..li35rmoí {í
A opção pdo Simples l.laciooal elou SflllEl abrarqe todos os êstabelecimêfiss da êt rpíesa

Nome Empresarial- R. J. COSTA EIRELI

Situação no Simples Nacional Opúantê pêlo Samplês Nacion.l d!sd. 01/0112020

Situação no SllíEl: NÃO ênquadrado no SlllEl

opçõês peb Simples Nacional em Períodos AnteíoÍes.

Ilata lnicial Data Final t»taliãmêírto

19íU2011 31t12t2016 F:xcluída poÍ Ato Administrativo praticado peh Receita Federal do Brastl

Enquadramentos no SIMEI em Períodos AnteÍiores l{áo Exir!.m

Não Existêm

Não Exisêm

dentificâçâô do Contribuinte - CNPJ Matriz

SituaÉoAtual

ais intsnnaçÕes

Períodos Antenores

EvÊntos Fuluros {§implês Nacional)

Eventos Futuros {SlMEl)

\ftrltar GerâÍ PDF



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAIMENTO

ENtidade: RJCOSTAEIRELI

Período da Escrituração: 0110112019 a 311'1212019

Número de Ordem do Livro: 3
CNPJ:'14.487.436/0001-6'l

Nome Empresarial R J COSTA EIRELI

16600023145NIRE

CNPJ 14.487.436i0001-61

. imêro de Ordem 3

Natureza do Livro Escrituração Contábrl Drgrtal do Livro Diário GeÍâl

Município Àracâpá

1911412011
Data do aÍquivamento dos atos
conslitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramênto dO êxercício Social 31/1212019

Quaatidade totàl de hnhas do a ^ ' ^

d{qital 
rquivu 2:l7

TERMO DE ENCERRAMENTO

^rome Empresarial R J COSTA EIRELI

Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Número de ordem 3

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

2347

Data de inicio 01/0112019

31t1212019Data de término

Este documento é parte integÍante de escrituÍação cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
95.2F.F9.0F.'19.C7.88.44.48.55.8D.71.7F.FD. DA.9C.78.97.DD. D3-9, nos termos do Decreto n' 8.683/2016.

Este relatório Íoi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped

Versão 7.0.3 do Visualizâdor Página '1 de 1

.
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
CooRDENADORTA DE ARRECADAçÃO
NÚcLEo DE INFoRMAÇÕES EcoNÔMICo.FISCAIS

FtcHA DE tNSCRtçÃO DO CONTRTBUTNTE

NIJMERO OE INSCRIÇÂO

03.042575-1
FIRMAOU RÂZÀO SOCIAL

R. J. COSTA EIRELI

MERCADO EXPRESS
INSC JUNTACOMERCIAL

1660002314-5

1908

CENTRAL
CEP

68900-02't
SITIJAÇÀO CAOASÍRAL SINTEGRA

HABILITADO

14.487.436/0001-6'1

R MANOEL EUDOXIO PEREIRA
COMPLEMENTO

LETRA A

Àíívo
ÇÀo

MACAPA

AÍIVIDADE ECONÔMICA

o€NoMtNAÇÀO

IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
OENOMINAÇÀO

IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
DENOMINAÇÀO

IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENToS E MATERIAIS PARA USo MÉDIco, cIRÚRGIco, HoSPITALAR E DE
LABORATÓRIOS

COMÉRCIO ATACADISTA OE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
COMÉRCIO ATACADISTA OE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
CONSTRUÇÂO DE EDIFíCIOS
CONSTRUÇÃO DE OBRAS.DE-ARTE ESPECIAIS
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
CONSTRUÇÂO DE INSTALAÇÓES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
INSTALAÇÔES HIDRÁULICAS. SANITÁRIAS E DE GÀS
INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIoS EMBUTIDoS DE QUALQUER I\4ATERIAL

SERVIÇOS OE PINTURA DE EDIFíCIOS EM GERAL
OBRAS DE ALVENARIA

ÍIPO DE ESÍABELECIMENTO

MATRIZ
INICIO DE AÍIVIOADE

141O9t20',t1

tcMs

'1813-0/0't

1813-0/0't

1813-0/99

4632-0tO1

4645- 1/0'l

4645- 1/03

46494tO1

3329-5/01

41204t1o
4212-Otll
4.1j-AtOO

\r-5l0'1
4321-5t00

4322-3t1l
43304tO2

4330-4tO4

4399-1/03

REGIME DE RECOLI,IIMENÍO

NORMAL

RESPONSÁVÉL LEGAL

RUANA JUCA COSTA 006.77 2 .1 42-7I
VALIDÂDE

22t07 t2021

AFIXAR EM LOCAL VISíVEL

DAIA OE EMISSÁO

2210112021 12:16:U20210'12212121 12040

CONTROLE

I

NÚMERo



Ministerio do Desenvolvimento, lndústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPA

DECLARAçAO DE ENQUADRAMENTO DE ME

llmo Sr. Presidente da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ

O Empresário, E. M. O. DE SOUZA ME "NOME FANTASIA: EXPRESSO DOCUtuIENTOS"

estabelêcido na AVENIDA CORA DE CARVALHO NO 1 180, SALA B, CENTRO CEP: 68.900-040,
MACAPÁ, AP, requer a Vossa Senhoria o arquivamentô do presente instrumento e declara, sob as
penas da Lei, que se enquadra ne condiçáo de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar no

--' 123, de 1411212006.

Código do Ato : 315

Desc.içáo do Ato : MICROEMPRESA

MACAPA

0,iAssinatura :

Nome do Empresário. EDNEIA MENEZES OLIVEIRA DE SOUZA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM

jln,lrt f,ri1,t4.t u7,96

Etiqueta de Registro

Ett i9rí0i'201 1 56 M:2O110103'157

DÊ 1U10I201ÍÊÍoaco!ô: 1í/OÍGt5'7'

:16 ,. Oo:|09Ú5 2

a. v- ,1. DE S{Xi3l

I ROIGFIA SOIIZÂ GOICS

sEcnErÁRlo GERÀL lil
78

14 de Setembro de 201 1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nomê: R. J. COSTA EIRELI
CNPJ: í/í.487.436/0001-6í

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar ê inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acimâ identificâdo que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, rêlativâs a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçóes em Dívida Ativa da União (DAU)junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e Íundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situaçáo do
su.ieito passivo no ámbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as conlribuiçôes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da l.ei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http:/Ar/ww.pgfn.gov.bP.

Certidão emitidâ grâtuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211012014.
Emitida às 16:'16:44 do dia 0410812020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 311O112021 .

Código de controle da certidão: 2515.C377.623D.C65C
Oualquer rasura ou emenda invalidará este documênto.

Nova consurta ti::::f;1"":l;



C/|.IXA
CAIXA ECONÔT'ICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

L4.487.436/OOO1-61
R ] COSTA EIREU
AV ]OSE DO ESPIRITO SANTO ARAUJO 593 / PERPETUO SOCORRO / MACAPA /
AP / 64905-627

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade: 18/02/2027 a L9|O3/ZOZI

Certificação Número: 202102 1801 125058462408

Informação obtida em 22/02/2027 21:23i48

A utilização deste Certificado para os fins prevastos em Lei esta condicionada a

verificação de autenticidade no site da Caixa: www.câixa.gov.br



3q

PODERJUDTCT4zuO
TzuBUNAL DE JUSNÇA DO ESTADO DO AMAPA

Rua General Rondon, 1295, Centro, Macapá - Amapá - Brasil

CERTIDÃO FALENCIA/RECUPERAÇAO
JUDICIAL

COM EXCEÇÃO DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO PENAL TRAMITANDO DO
SEEU

VALIDADE DE 90 (NOVENTA) DL{S

CERIIFICO, reve do os r6gistros de distribuição desde 05/l 0/1991 ;É a pÍcseDte úta, que em desfaror de:

R. 

'. 
COSTA EIRELI

Nascimeúo
oNPJ 14.487.436i 0001-61

RG AP

NADA CONSTA

MAcaPÁ-Á?, 1o/12no2o 12,33.

ó) cêrtióáo êxpedida gratuitaEnte via Int€rn€t, dê acordo.o.i Âto (onjunto.e ll0/20r4-6P/ccl {Estâdual - 1r ê 2e graus};

b) as !íromações do Cl,lPJ sóo de rêsponsâbitidâd€ do soticitantê da Certrdáo, dêvendo a tituta.idade ser conferidâ pêlo intêrersado ê dêstrnât

() a autenticldade desta Cêrtióão podêrá sêr confiniadâ no srtê do Ír.ibunat dê lustiça do Estado do Àiapá {k.tlap.lur.br}

d) êsta cêrtldáo têí â ílê§lna vàlidade da ênitida diretànênte no protocolo dô Justiçà do Áíâpá, rêssalvada a obrigatoried.de do destinatário co

ê) ô códiEo de rôst.eio pâra v.lidaçáo deste docu!'€nto é 73402633(J

ProcessoJudiciôl eletúnico ' Tucújuris - WEB Página 1 de 1

üil; tr§
ELy=r'r(-*, (f.
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ESTADO DO AMAPÁ
PROCURAOORIA.GERAL DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS
E DE D|VIDA ATIVA DO ESTADO

Nome/Razão Social

Endereço:

Bairro:

Município:

CEP:

Complemento:
lnscr. Estadual:

CNPJ/CPF:

\/ Situação Cadastral:

R. J. COSTA EIRELI

MANOEL EUDOXIO PEREIRA,í908

CENTRAL

MACAPA

68900-021

LETRA A

03.042575-í

í4.487.436/000í -61

ATIVO

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado do Amapá cobrar quaisquer dívidas
de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é
certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários
administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) e/ou inscriçÕes em Dívtda Ativa

do Estado junto à Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da SEFAZ

e da PGE registrados no Sistema de Administração Tributária Estadual - SATE.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na

lnternet, devendo ser confirmada através do serviço Validar Ceftidão de Débito na página

www.sefaz. ap. gov. br.

Esta Certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão

Emitida à 12:12'.44 do dia 2210112021 .

v Código de controle da certidão: B2CC.D176.2AA6.A5FC.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Certidão de Débito emitida via 'lnternet'



t
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAS

Av Procópro Rola, 166. CENTRO. VACAPA

CNPJ: 05.995.766/0001 -77

CERflDÃO NEGATIVA
DE ÍRIBUTOS MUNICIPAIS

Ei'rli.Éi:lE]

w,ffi
Éii:3iiôl

00020/136l

R. J. COSTA EIRELI

AVENIDA AV.i'ANOEL EUDOXIO PEREIRA

CENÍRÂL

macaPÁ

14.4E7.,136/0001{'t
Núrero Complemerlo

I9O8 LETRA. A
CEP

66900021

AP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentâmentos existentes nesta Seção, deles
verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data,
relativamente ao TÍibutos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer
tempo, créditos tributáÍios que venham a sêr apurados.

Emitida às 13:'15:52 do diâ 1510112021

Válida alé 1410212021

Código de Controle da Certidão/Número 6768334080A02822

Certidão emitida gratuitamente.

AtenÇáo qualquer íasura ou emenda invalidará este documento



PREFEIÍURA DE MACAPÁ I AP

Secretaria Municipal de Finanças - SEMFI

Protocolo: APP2000039724 &to

ALVARÁ PROVTSÓRIO MUNICIPAL DE MACAPÁ

Nome da Empresa: R. J. COSTA EIRELI

Nome Fantasia: MERCADO EXPRESS

CNPJ : 14.487.436/0001-61

Telefone: (96)9812-4201

Área Construída: 100,0 m'?

Localizaçáo: RUA MANOEL EUDOXIO PEREIRA, 1908, CENTRAL, 68900-021,
MACAPA, LETRA A;

Validade do Documento: O210512021

Data de Impressão:12101/2021 Página 1 del4':ri{



PRÊFEITURA DE MÂCAPÁ / AP

Secretaria Municipal de Finanças - SEMFI

0{1

4789-0/05

4789-0t01

4751-2101

Protocolo: APP2000039724

Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios

Comercio vaÍejistâ dê suvenires, bijuterias e artesanatos

Comercio varejistâ especializado de equipâmentos e suprimentos de informalica

Construcao de ediÍcios

Construcao de instalacoês esporlivas e recreativas

Construcao de obras-de-arte especiais

Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

lmpressao de material para outros usos

lnstalacâo de portas, ianelas, tetos, divisorias ê armarios embutidos de qualquer
material

lnstalacao e manutencao êletrica

lnstalacoes hidÍaulicas, sanitarias ê de gas

Lanchonetes, casas de cha, de sucos e similares

Limpeza em predios e em domicilios

Locecâo dê âutomoveis sêm condutor

Obras de alvenaria

Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calcadas

OuÍas atividades de servicos prestâdos principalmente as empresas nao especificadas
anteriormente
Producao de filmes para publicidade

Reparacao e manutencao de equipamentos eletroeletronicos de uso pessoal e
domeslico

Servicos de alimentacao para eventos e recepcoes - bufe

Servicos de capotaria

Servicos de montagem de moveis de qualquer mateÍial

Servicos de organizacao de feirâs, congressos, êxposicoês e íestas

Servicos de pintura de edificios em geral

Treinamenlo êm desenvolvimento proÍissional e gerencial

4'120-4loo

4299-5101

4212-0t00

5620-1/01

1813-0/99

4330-4102

4321-5t00

4322-3101

561 1-2103

8't21-4100

7711-0100

4399-1/03

4213-8/00

8299-7/99

5911-',ltO2

952'1-5i00

5620-1t02

4520-0/08

3329-5/01

8230-0/01

4330-4/04

8599-6/04

Data de lmpressão: 12lo1Du21 Página 3 de 4



PREFEITURA DÊ MACÂPA /AP

Secretaria Municipal de Finanças - SEMF!

Protocolo: APP2000039724

Licenciadas
Descriçáo
lmpressao de material para uso publicitario

Atividades dê gravacao de som e de êdicao de musica

Alividades de limpeza nao especificadas anteriormente

Alividades de monitoramento de sistemas de segurancâ eletronico

Bares e outÍos estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem enlretenimênto

Comercio a varejo de pneumaticos e camaras-de-ar

Comercio atacadista dê cêrêais e leguminosas beneÍiciados

Comercio atacadista dê equipamentos eletricos de uso pessoal e domestico

Comercio atacadista dê instÍumêntos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar
e de laboratorios

Comercio atacãdista de produtos dê higienê, limpeza e conservacao domiciliar

Comercio atacadista de produtos odontologicos

Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

Comercio varêiista de artigos de papelaria

Comercio varejista de artigos de viagem

Comercio varejista de artigos do vesluario e acessorios

Comercio vareiista de artigos esportivos

Comercio varejista de calcados

Comercio varejista de cosmeticos, produtos de perÍumaria e de higiene pessoal

Comercio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes

Comercio varejista de equipamentos para escritorio

Comercio varejista de materiais de construcao em geral

Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância dê produtos
alimenticios - minimercados, mercearias e armazens

Comercio vare.iista de pÍodutos farmaceuticos, sem manipulacao de formulas

=t

Atividades
Código
'1813-0/0'l

5920-1/00

8129-0/00

8020-0/01

5611-2tO4

4530-7/05

4632-0t01

4649-4101

4645-1t01

4649-4/08

4645-1i03

47 55-5103

4761-0/03

4782-2t02

478',14t00

4763-6t02

4782-2101

4772-5t00

4721-1t04

47AS-Ot07

4744-0199

4712-1t00

4771-71O1

Data de lmpÍêssãor 1210112021 Página 2 dê 4
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PREFEITUÊÂ DE MÂCAPÁ / AP

Secretaria Municipal de Finanças - SEMFI

Protocolo: APP2000039724

1) Este alvará tem avaliação de caráter provisório com permissão de validade
até L80(cento e oitenta dias) a contar da efetivação do cadastro municipal.
após o prazo ocontribuinte deverá acessar o endereço eletrônico da prefeitura
de Macapá:www.macapa.ap.gov.br para a solicitação de alvará definitivo.

2) O empresário ou responsável legal pela sociedade, firma o compromisso,
sob as penasda lei, de:
a) cumprir os requisitos exigidos para funcionamento e exercÍcio das
atividadeseconômicas constantês do objeto social e de acordo com as normas
municipais;
b) realizar o pagamento das taxas municipais devidas em razão do exercício
daatividade econômica, nos termos do Código Tributário Municipal;

3) O empresário ou responsável legal pela sociedade declara cumprir as
condições deprevenção e combate a pânico e incêndio; as condições
ambientais e sanitárias do estabelecimento.

,eek;
Secretário Jesus de Nazare de Almeida Vidal

Datâ de lmpÍêssão:1210112021 Página 4 dê 4
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PREFEITURA MUNICIPAL OE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAS

Av Procopro Rola 166 - CENTRô - I\TACAPÀ

CNPJ: 05.995.766/000'1-77

,Hffi
à1Ê§*-18
EÉr:l]1íl+g.

CERTIDÃO NEGATIVA
DO túOBtLtÁRtO

Codqo Oáiá Ab€rtuÉ Srluação

94402912770 2510112012 01 - Ativo
Raz& S@iãl CPF/CNPJ

R. J. COSTA EtRELt 't4.487.436/0001.61

Nome Fanlasa lnsc.c-ãô Mun'opál

MERCADO EXPRESS 04E4054784
log.ádouro Núrero complêmênlô

AVENIOA AV.i'ANOEL EUDOXIO PEREIRA I9O8 LETRA A
BanÍo Cep

CENTRAL 68900021

cÉáóê IJF

ÍÚACAPÁ AP

lmpressão dê matedal parâ uso publicitário, lmprassáo dê mãteriâl pâra oulros usos, Sêíviços dê montagem dê móvêis de
qualquêr matedal, Construção de €dlfícios, ConltÍução de obralJê-ertê esp€clâls, Oblas de urbanização . ruaar praça3 e
câlçedas, Construçáo dê lnstãleçõês êsportryas ê rêcrêelivas, lnstâleção ê mânulenção olótrica, lnstalações hidráulicas,
sanitárias e de 9á§, lnstelaçâo do portas, janelas, tetos, divisórias o aÍmários, Serviços dê pintuía de ediÍicios êm geaal, Obras
de alvênaria, ComéÍc

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles
veririquei constar que o Cadastro Mobiliário abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, âté a presente
datã, relâtivamente a Taxa de FiscalizaÇão e ISSQN. ATENÇÁO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir â
qualquer tempo, créditos trabutários que venham a ser apurados.

Emitida às 13:17i46 do dia 1510112021

Válida alé 14102,2021

Código de Conlrole da CertidãoiNúmero FFE28A4386D3E220

Certidão emitida gratuitamente.

AtenÉo qualquer rasura ou emenda invalidârá estê documento

I
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL OE FINANÇAS
Av Procópro Rolê 166 - CENTRO

CNPJ: 05.995.766/0001-77

Código:

Nome:

Nome Fant.

Enderêço:

Bâirro:

Cidade:

00020436't

R. J. COSTA EIRELI

MZS EMPREENDIMENTOS

AVENIDA AV.MANOEL EUDOXIO PEREIRA
CENTRAL

MACAPA

CNPJ

PIS/NIÍ

Nol

CEP:

FICHA CAOASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Complemento

Estado:

LETRA A

AP

ESTABELECIMENTO

í4.487.436/0001-6'l

1908

68900{21

Cadastro:

Endeíeço:

Bairro:

Cidade:

Area:

lnsc. Estadual

941029127,O

AVENIOA AV.MAiIOEL EUOOXIO PEREIRA

CENTRÂL

MACAPÁ

0.0 No Empregados: 0
lnsc.Municipal: 04&40547ld4

Complemento: LETRA A
Estado: AP

Região:

N'l 1908

CEP: 68900.021

Hoíáriode Funcionâmenlo:

Abe.lure:

Junta Com6rcial:

Escrilóriol

Íelefone Éscritório:

Situaçáo:

Tipo ISS:

Aúvidade:

sóctos
Código
000206589

251O',Ú2012

16í 00309562

1189t12

Data:

Processo
DADOS GERAIS

Dt. Cancêl/Suspen.:

1011012011 No Rê9. Pêssoa Jurídicâ

E-marl Escritório:

01 . Ativo Tipo dâ Empresa: Píêstador dê Serviço
03 - Sobrê Faturamento Capilal: 50.000,00 Tipo de Cadastro: Sod./Ír,tatriz Emite NFS-e: Sim
lmpí€ssão dê matêrial para uso publlcilário, lmpressâo de material paÍa outros uso3, Sorviços de montagem do móveis d€
qualquêr material, Construção de êdifício§, Conslruçáo de obrasde-arte especiais, ObÍas de uôanização - ruas, praças ê
calçadas, Construção de ihslalaçõss €spo.llves o recrêativas, lnstalação e manutençâo êlétrica, lnstalaçôes hidráulicas,
sanitárias e de gás, lnstalação de poías, ianola§, têtos, divisórias ê armádos, Sêrviços de pintura de edilícios em gêíal. Obras
de alvenaria, Comérc

Sâída QualiÍicaçâo

ÁTtvtoaoEs

,s.iigo ld.nt Tlpo D€scrlção Qtde. Início
7499310 74993'1 02 - Licençá SeNiço de medição dê consumo de energia elétrrca, gás e água. 0

0000001 31.00 01 - Prestação de Servrço Serviços técnrcos em ediíicaçôes, eletrônica, eletrotécnrca, 0 12l07l21iA
0000005 13.00 01 - Presta€o de SeMço Serviços relativos a íotografia. fotografia, cinematografia e 0 12107t2418

0000016 07.00 01 - Prestação dê SêNiço Serviços relativos â engenharia. arquitetura, geologia urbânismo. 0 12107i2A1A

0000002 07.00 01 - Píestâçáo de Serviço Serviços relatrvos a engenharia. arqúiteturâ, geologia. urbanismo. 0 12107i2A18

Classificação Nacional de Atividades Econômicas / CNAE
CIIAE A0vldd.
1813-0/01 lmpÍêssâo de mâteíial para uso pudlcnário

1813-0/99 lmprêssão de mâieíial para oulros usos

3329-5/01 SeNiços de montagem dê móveis de q!âlqueí mâterial

412O4|OO Conslruçâo de ed Íícros

4212-OIOO ConslÍução de obrâs-de âíle especiâ s

.1213-8/00 Obras de uóânizaFo, ruâs. píaÉs e câlçadâs

4299 5i01 ConslruÉo de inslalaçoes esportivas e recrealNas

4321 S|OO lnsralaÉo ê manutenç€o eletica

4322-3101 lnstalâçôês hidráulicas. sanllánas e de 9ás

43§4lOZ lnstalaqão de podas. janelas ielos divisóíias ê armários embutidos de qualquer mârenal

4330-4/04 SeíviÇos dê pintura de ediiícios em gerâl

4399.1/03 Ob.as de atvenâna

4530-7/05 Comercio a varejo de pnêumálicos ê cámarâs-dê-âí

4645í/01 Coínercio atâcadisla de rnslrumenlos e malêiais paÍâ uso médico. ciúrgico. hospitalar e de laboÍâtóíos

4712-1lOO Comércio vaÍelista de mêÍcadoriâs em qeÍal, com pÍedom nância de produlos alimentícios - mrnrmercados, merceafias e âÍr1âzens

llomo
EDINEIA MENEZES OLIVEIRA DE SOUZA

CPF/CNPJ
92644864291

Enlredã
2510112012

Final

Processol

'r4487436000161



CAE
4721-1tU

4744-0199

4751-2101

4755-5/03

47614tO3

Atlvld.d.
Comércio varejislê de docês, balas, bombons ê semelhantes

Comércio varejisla de malêÍiais de constirção em geral

Comercio Vârej espciâlizado de EqLrip e Surimenlos de lnÍormaiica

Comercio varêjisiâ de anrgos dê cama mesa e banho

Coméício varejislâ de ârtigos dê pâpe]âria

^ 
Q{6

Irr ítw'
\-, 

I



o+

_loo
o
ú,
UJ

=
o

;Ej
(§0í

Ço
= 

U.l É.§o.<0):-F
qÍr!1
9dJã=ÍDc)\
-col39<oP
5í-9.ÁoFr(EôFã(-)"ôu.l ü§s;Í 3
à81_e
:;Hfr
O- lrl 

= 
({)

iÉ. u.r I
CJHOô
+õ,? 3
#x.nE
üR3'8lrJ=ú,oío-p
í:=h-
'ü, El t E
O9Fdo'<: b,.;-:
-(t(5NItr
É. *âP 

P'
..FP..§E;E€8e

--tr(§;ã-84
E t' E õ
2É.!,oõo-'t P()X.Eõ

ôto
ôt
UJ
(f,

o
É.o
=ITJ
N
ulo
UJo
or

C'
ôt
RR

BS
-()o at,
2?
oi
3,e
ru (J.
t)z
Pü
0-J

I

a

ü

qltt,{
,EÍ

I

iL_ -.\§T
7il

ti
I

I

>_-.§Ilt- ?>t)

{

{

o
J

Fz
E
ú
IU

t

o-
i.-
o
(o
(oq

c
d
o

=À
a
ã
a
U)

o
o
É
oâ
z
oú
o
C)3

É.

E
u.lo
J
É.

=

ooo,ioo!-o.o-Yô a -: -)
se.E§3Ê!

_Ê€6CSPzP9§P'-.ei9lo"--a'ü;.:2 -.! Á+ c (§ ,-- 
E EE :ÊÉ:

"E:8E85í
E 9i .; 8 .'EÍ
6 P,8 E.E -E ;tA -L- u' .=C-

^ =N E o (! o <
'ds O ., (,!

oô
uJ

ul\
IIJo
a
Lr.l

L!
E

az

I

É

F
I

z
o
(
(,.

z
IT
o
IJ

*E

Ê+

i;
EH

I

=
|''-

o
c\l
o)N
I
C
(J
0)o

=z(!
ao
tu
ao
o
a
o
o

oNo
§t
IJJo
o
ú.
CI

,.=ElIJ
úN
<o
9ur
tso
=oUJF

t!
cl
õ

{
{

!'-..



Y

DECLARAÇÃO - ATENDTMENTO AOS REQUTSTTOS DO EDTTAL
lnciso Vll, art.4o da lei n.o 10.52012002,

PREGÃo ELETRÔNtco n." oo2l2o21

R. J. COSTA EIREL (MERCADO EXPRESS), inscrita no C.N.P.J. n.".
14.487.436/000'l -61, sediada à Av. Manoel Eudoxio Pereira, 1908-A-
Macapá/Amapá, declara sob as penas da lêi que possui todos os requisitos
exigidos no Edital de Pregão Eletrônico n.' OO2|2O21, para a habilitaÇão, quanto às
condiçóes de qualificação jurÍdica, tecnica, econômico-financeira e regularidade
fiscal, DECLARANDO, ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer
exigência para habilitação constante do Edital ensejará aplicação de penalidades à
declarante.

Macapá-Ap, 24 de Íevereiro de 2O21

"r 
*.r," *d^

urn€sÂR^ - cpç whz lúlt"n

RUANA JUCA COSTA FRANKLIN
CPF: No 006.772.142-78

CNPJ: 14.487.436/0001S1
R. J. COSTA EIRELI

R. J, COSTA EIREU

CNPI (MF) nô 14.487436/0001 61

lns.í êo Estal!âln' 03.042575-1

Enderêço: Av. Manoel Eudoxio P€rcra, 1908-A- Macapá/ÂmaÉ

R, J, COSTA EIREU

CNPI (MD no u 447 436/0001 6l

lnstíição Estatualn' 03 042575-l

Êndereço:Av. Mânoel Eudoxio Peíeira,1908 A Macapá/Amapá

MERCADO



i

I

R, 

', 
COSTA EIRELI

CNPI (MF) n' 14 487.43610001-61

lnscrição Estatual n'. 03.042575-1

Endere(o:Âv. Manoel tudorio PerêiÍa, l9o8-A - Ma(àÉlAmàpá

ANEXO lll
PREGÃO ELETRÔNICO N.O OO2I2O21

DECLARAçÃO DE ELABORAçÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

RUANA JUCA COSTA FRANKLIN, como representante devidamente constituído
de R. J. COSTA EIREL (MERCADO EXPRESS), inscrita no C.N.P.J. n.o.

í 4.487.436/0001-61, para fins do disposto no item (completar) do Edital PREGÃO
ELETRÔNlco n." oo2l2o21, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da PREGÃO ELETRONICO n.'00212021
íoi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, inÍormado, discutido ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da PREGÃO
ELETRONICO n." 00212021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) a int-enção de apresentar a proposta elaborada para participar da (PREGÃO
ELETRONICO n.' 00212021 não foi inÍormada, discutida ou recebida de qualquer
outro participante potencial ou de fato da PREGÃO ELETRÔNICO n." oo2t2o21,
por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer oulro paíicipante potencial ou de fato da PREGÃO ELETRÔNICo n."
00212021quanto a participar ou não da referida licitação; 

_

d) que- o contêúdo da proposta apresentada para participâr da PREGAO
ELETRONICO n.o 0021,2021 não será, no todo ou em parte, dirêta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da
PREGÃO ELETRÔNICO n,o Oo2nO21 antes da adjudicação do objêto da reíerida
licitaçâo;
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da PREGÃO
ELETRÔNICO n.o OO2I2O21 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
inÍormado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes
da abertura oficial das propostas; e

0 que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e inÍormaÇões para firmá-la.

Macapá-Ap, 24 de fevereiro de 2021

4í ,.r. a- *<- [".' ' <
eueu arce co$

EFiES^RA. cÍ+ úh2 i.2-ri

RUANA JUCA COSTA FRANKLIN
CPF: N" 006.772.142-78

CNPJ: 14.487.436/0001 61
R. J. COSTA EIRELI

R. ] COSTÂ EIRELI

CNPJ (MF) ô' 14 487.436/0001-61

lnscíição Estatual n'. 03 042575'1

tndereço: Av. Mânoel ÊudoxE PereÍa, 1908-A- Macapá/ÂmàÉ

MERCADO



MERCADO

R, J, COSTA EIRETI

CNPI (MD n" 14.487.436/0001-61

lnscíi(ão Eíôtualn' 03 042575-1

Endereço: Av. Màno€l Eudoxio PeÍerÍa. 190,8-A - Macapá/AmaÉ

ffi
DECLARAÇÃO DE MSEPP

R. J. COSTA EIREL (MERCADO EXPRESS), estabelecida na Av. Manoel
Eudoxio Pereira, 1908-A- Macapá/Amapá, por seu representante legal a Sra.
RUANA JUCA COSTA FRANKLIN, portadora da Carteira de ldentidade no 150681

- SIAC - CENTRO e do CPF no 006.772.142-78, declara, sob as penas da lei penal
e civil, que a ora declarante está classificada como Microempresa - IríE, Empresa
de Pequeno Porte - EPP, perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do
Estado), comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada na
condição de Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou
,,MicroempÍeendedor lndividual - MEl, nos termos da lei.

Macapá-Ap, 24 de fevereiro de 2021 .

') r,
atí.1. -r,.^-, $.,-,.r

ane.nr.ecodr
Érpfiãs^n. cpr or Ízz ro.rr

ffi
CPF: Na 006.772.142-78

CNPJ: 14.487.436/0001 61
R. J, COSTA EIRELI

R ] COSTA ÊIREU

CNPI (MF) no 14.487.436/0001 61

lnscrçâo Estatuálô' 03.042575 I

Endêr€çô: Av. Manoel Eudoxio Peretra,1908-A- MâcàÉ/ÂmâÉ

:

,



\l RCADO

R. 

', 
COSTA EIRETI

CNPJ (Mf) no 14.487.436/0001 61

lôscíi(ão Eíatual n" 03.0212575-1

tnóeÍeÍo: Av. Mànoel tudoxio PereÍa, 1908 A Ma<ôÉlAÍnapá

R. J. COSTA EIREL (MERCADO EXPRESS), inscrita no C.N.P.J. n.".
14.487.436/0001-61, por intermédio de seu representante legal a Sra. RUANA
JUCA COSTA FRANKLIN, portadora da Carteira de ldentidade n" í50681 - SIAC -
CENTRO e do CPF n" 006.772.142-78. DECLARA, para fins do disposto no inciso
V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.o 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 í4 (quatoze) anos, na condigão de aprendiz
( ) Observação: em caso aÍirmativo, assinalar a ressalva acima.

DECLARAçÃO - NÃO UTTLTZA
PREGÃO ELETR

.j[,g'r-"'-=,
iuar{ xrc co

çÃO DE MÃO DE OBRA INFANTIL
ôNtco n." oo2/2021.

E rPsÊs^RA. c* ç&hz uz-tc

RUANA JUCA COSTA FRANKLIN
CPF: N" 006.772.142-78

CNPJr 14.487.436/000161
R. J, COSTA EIRELI

R, ], COSÍA EIREU

CNPI (MF) n' 14.487 436/0001-61

lnsí ção Estatuálô" 03.0425751

Endêrêço: Av. Mànoel Eudoxio Pereira, 19O8-A- MacâÉ/Âmâpá

Macapá-Ap, 24 de fevereiro de 2021.
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ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURÂ. MUNICIPAL DE PRACUUBA

GAB!NETE D,A PREFEITA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

. A irls,1,,'l',n. pafa os devrcios fins de rJrreito. g-ue a empresa E. p. C.
MONTEIRO ElRELt. inscrita no CNPJ 14.487 436/0001-61, locatizada na Av
José dc [:s1:irittr Santo, 593. perpetuo Socorro. Macapá_Ap, {orneceu, Gênero
Alimenticio 'ro rreríodo maio a dezembro 20lg:
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, UNICIPIO DÉ LÀRAIIJÂL OO JÀRI
úoR in.2lcoMÊRÂs sERvrcos E oaRÁs. Frfr corrraro 2Sl01/2022
IJCg130001 E NrVÁLOO ÊÁLrErRO U ÀCHÂO'
Ê'ege,m . Frm óré+ni.çáo: 04102/2022

Licitaçôes

Ucitação [n" 856,154] E

Àrandimnro 1sÀcaB r (tuvÉoú

Sala d6 disputã P*quisa a\ônçada S(]ás lrcrbçóes Bân@ da Preços Auda

MUNiCIPIO DE LARANJAL DO JARI

MJNICIPIODE LAR l.l"t!J- OO JÁRl /(2) COi/PFI S SERVICO§ E O€R.ÀS a

ENÀ'qLDO BÀI-IEIRO IIÂCHAOO

&uisição dê 2.370 (dois mil!!-nbs c s.b.b ) Cêslâs gá!ic.s - @mo AJXLIO Átllt/EN TÂçÁO. com a fnaridadê de

dÉtibuiçáo. êm íoma dê A€nefcio E\êoülâ|. pâÍE alâídêíàs bmilias om 8ruàçáo dá wlnôêtÍlidad6 social na Zonâ Rural do

Mln icÍpio do LaÍanjal do JaÍi, Í.bmdadas pelo cENTRo oE REFERÊNG|Â DE AsSISÍÊNCIA SOCIIL - C FlÂS, dê âcoído côm

á§ êspêdf@çaÉ3 o quanüdâdês doâcÍibs no Âns)o ldoedibl.

O2t2O21 Pre@sso 21B.O5a12o2o

PÉSáo Tipo lllenor pEço

Ànplá P€apaÍâ lmpugnação aló 2diâ(s)

Homologada a oala de pubhaçáo 1oto2t2o2'1

11|O2|2O21-Oô:OO Lrm ri€ ãcolhim ênüâ dê proposlas 241021202148:15

24n2/2O214A15 Oaà e â hora da dispur,a 24oU2O2149:3O

Poílugué§ i,beda da lroüâçlo (R$)R.al

Nâctoôâl À/beda da orôDosta i,beda dâ licitâoáo

El.ónico Equal'ãÉo lCÍ!§ Não

PrcÍÍogaÉo Arbmárica

EditÊl

Pâdicipaçáo do íomec.dot

lnído a.olhimonto dê pÍoporta6

Áberul.â das proposlag

Ábrangânciâ dâ disputâ

Trpo d€ êncanamênlo dadispub

SACAA. §300 ??9 07:? | Oúur.r.-04007:956r1t

,q



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO NO OO2I2O21 -CPL/PMLJ

Processo no 218.05812020-SMAS/PMLJ.

A Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari/PMLJ torna público aos interessados a

ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO da licitação modalidade Pregáo, na forma

Eletrônica no 0O2|2O2'\-CPLIPMLJ, a qual tem por objeto a Aquisiçâo de 2.370

(dois mil trezentos e setenta) Cestas Básicas - como AUXILIO ALIMENTAÇÃO.

com a finalidade de distribuição, em forma de Benefício Eventual, para atender às

famílias em situação de vulnerabilidade social na Zona Rural do Município de

Laranjal do Jari, referenciadas pelo CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL - CRAS, de acordo com as especificações e quantidades descritas no

Anexo I do Edital.; Empresa Vencedora: R.J. COSTA EIRELI; CNPJ:

14.487.43610001-61; Lote 01; Valor: R$ 327.842J0 (trezentos e vinte e setê mil

oitocentos e quarenta e dois re e dez centavos).

Laranjal do Jari-AP, 01 de março de 2021

o
P e ran al do Jariit



5
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. seçao a

T@tó.io Vilela/Â1, 2 dê marco dê 2021.
DAYANT PAULA coÀiÊa oa srLva

^vrso 
Dc ucrÍ^C^o

pREGÃo ErErRôNrco N" o2o/2o2r Írpo MrNon piÉÇo poÀ rtEM osJETo:
n.aistro dê P.eços parà Áquisição de Medic.mento! e corelato§. oatà dâ Dreputa 17 d€
m.rço dê 2021, at o9h. Ácolhihênrô das propostâ3 â p.nn de 03 de m.rço dê 2021, àt
08h :té * 08h do dia 17 de ma.ço de 2021, horário de Bratíliã. No tne:
{w.compra!8ovêínâmentôi5 8ov.br

M.É úfomações podêrào er obtidas no sêtor dê lichaçõêr lealirado ía Rua
Firmrna Pachêco, 60, Centro, Ieotóno vilela/At, no horário dê 03:00 . 12:00 horâs ê
áÍavés do site ww.teoroniovrlela,al.Eo!.br. ÍeléÍone pa.a contato (82) 3543 1301.
Etcl.recimentos e ihpuanaçôe! pâre ô ê-mai| âdmpôt!@gmâil.com.

Terô.'o v'lera/Ât, 2 de márço d. 2021.
DAYÂITI PAUú CORNEÂ DA SITVA

lvtso DE ucrÍaçIo
pÂEGÁo ELErRôNtco N'021/2021 . llpo MEiaoi PiEço PoR rÍtM otuEror

Regitro d€ PreÍot pãra Aqli5içào de Mat.riâir e tquipàm.nros dê fitiotêrapE Data da
oi§pur. 19 de m..ço dê 2021, as 09h. acolhimento dar proportas a pann d.03 de hârço
de 2021, à5 08h â!é âs 08h dô dia 19 dê março dê 2021, ho.ário de B.a3llia No sitel
ww..ompraaovêrn.mêntair,8o.br

Mâie úíorm3çõês podê.ão eÍ obtidõ no letor dê lútaçõer lo<.|i.âóo n. Ruâ
Fimina paó«o, 60, Centrc, Têorônio úleh/A!, no horáno d. Oafi a 12:OO hoôr e
atràÉr do in. www.têorônidrl.la-al.g@.b.. T.lêfd€ par. conrato (82) 35.13 - 1301.
Es.l.rccimêntos e loplgnaçó.i parà o e mail .dmpmtv@tmáil.côm.

I6rôn'o v'lêla/Ár, 2 de màrco dê 202r
oÂYANr pÁura (oRitÁ DÂ ,r.vÂ

EsÍAoo Do aMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DÊ CALçOENE

A$so oe úaÍÍt6lo
lolrirAlr DE PREço xi 1/2@1 - aryPirc

PROCTSSO AOMTNBTnÂÍrVO Ne 05.990,006/2021
OB]ETOI CONTRÁÍÁçÃO DE EMPRTSÁ ÉsPEC]ÀLI2ÁOA PÁiA COIiSTRI]ç,ÁO DO

ct Íno cutÍueÁL 0o CUNAI{|, EMENDÂ tsPrclÁt Ne 29190009/2010, conÍoÍmê
6r..i6edo no Edal.l e eur Anêr6.

OÀTA DE RECEBIMENTO E ABIRÍIJiA IIO5 INVÊI.OPTS Df HÀBITITAçÃO E

PROPOSIÂ: ú/O!/20)r -HOtÂ OÂ STSSAO oahmMin
tocal 0a sÉ§sÃo: sal. dâ comissão Permaôênte dê Licirâ!ão cPVPMc,

leli..da nà nuô T.odoro ,Aniónio L.â1, 2(r, C..úo, CaP nc 64.960{@, Calçe@/ÂP O
Êdil.l e *ut an.r6 d€vsão e. r(hui ü6 na CPL, no mêrmo ê.dereÍo acimã, dê
rêtend. â sêxta lejr., das 0a:0oh5 a5 ll:oohs. o Edilal *rá dÉpooihilaz.do por meo
m.8néti.o {Pêndrive). O reprereôr.nte d. eópr.sa dêverá Íô..í ca.imbo do cNP,

Cálçene (aP), 26 de ÍeveÍeiro de 202r.
ÀIESSANDRO DE SOUZÀ MUNI2

Pré3ero Pmc

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Àvrso oE aotúDtc çlo E HoMoro6 ç^o' ptaclo EttÍRôNtco Nr 2|2úri-cpLtpMu

PnocEsso 213.05!/2020/SMA5/PMU
A Pr.le,lurâ Mun..'pâl dê LàíànFl do J.í/PMU lo..a publr(o àos ,^lerêledot

a ÁDJUolCÁ(,Ão. HOMoLoGÁçÃO da l.crra(ão modãlid.de Presãô, nà Íorôà Élêt.ó4(à nc
0O212027<?UPMU, a qqal têm por objero . Aquitição dê 2.370 (doit mil lrezeíiot ê
ldenrã) c.sras B*i.ar @mo AUXILIO ÀtlMaNÍAçÀq com à hnãndadê dê disÍibuição,
ên íooa & 8€.eticio Ewnr!.|, paá atênder ài l.mnias .h ratuação de vúinêrâbililade
.o.i.l nã zdà iu.al do Múnicipio dê Lara.lal dô 1..4, rêfê.êíciãd.s pelo CENTRO Da
ÂÉtER€Ncta oE a59sÍÊ oÀ socraL - cRAs, de aco.rto com ar erpecifiêções e
qq.nridâdês d.scritas no Ànerc I do Edital ; amprêsâ vencêdora: R. l. (OSTA EIREU, CNPI:
14.!47 436/0001 61; Lôte 01; veior: R§ 327.8a2,10 (trererto! e vintê e setê miloitocenro§
e quârêít. ê doú rêaÉ e dê? .êntãvoi)

L,ràq.l do l.a, lc d. Mà4o d. 2021
MaFflO (LAY,DÁ (oOSTÂ SfRRAo

Avrso Da 
^Druoralçlo 

a HoMotoGAç^o
PRrclo ÊrÊltôl{rco r a/2021{PUPrru

pRocÊsso Ne 208.013/2021 sEMAP/PMU
Â PÍeteitu.a Mu.i.ipai de Larõ.jal do JarilPMU tornã público aos

iírêrBsâdor â AoJuorcaçÃo e soMoLoGA(,Ão da licGÉo mod.lidade Prêgão, ôâ
aorhâ Elêtrôôio nr 0Oa/2021.CPUPMU,. quel tem por objeto. ConÍãtã!âo de
.hpr8â pâr. lutúr. e eEntu.l àquisiçãô dê.oôbuttú.É (6aslin. Côdun, G.so[.â
adltiv.d., Ôlêo Die5êl Comum, Ólêo oi.*l S-10), Lub.iíica.têr. B3tênât, com
fornêcimênto dê lorma parcel.dâ, para atêndêr .s dêmandas dã PrêfQitút. Muôropal
dê lô.ônjôl do lârllAP, pâra o êxêr.icio de 2021, de acordo côm a3.tpêcifiGções e
quanridadet detíirâí nô Aôêxo I do .dital, EmDres. ve.cedorá: POsÍO ELOORAoO

coMÉRcro E RapRESEÚrÂçÃo LÍ04, crPJ..3rr.934.620/0@1-1oi Lote 01j valoÍ: RS

3.609 680,04 (T.êt Milhô4, t iscênros ê [dê Mil, s€r{.ntôr ê oitêítâ Reai! ê Qúatro
ceôtávos); tote 02r RS 3!0 809,00 (Trê2ênlos e Írint. Md, oi!@enrô!. Novê Reaii);
lotê 03: R5 114,940,00 {Cênro ê Trinrà e quatro Mil, Novecenros ê qua.entã

Larâ.i.1 do rari, 2 dê ma.ço de 2021.
MÁNCIO CLÁY OA COSTA SERRÃO

Âvtso DE Lt«TAçÃo
piacÂo €LErnôNrco Nq 11/2021.cpL/sEMÂp/pMU

PnocEsso N. 212.009/2020-5EMED/PMU
oblelo: nÉGÉTiO OE titçOs, pêlo pra,Õ de 12 (do,ê) mêtes, pâÍâ ê@nru.l

aquirçáo dê E qúipaDênrot Íe.n olót(os (lmp.eísÉs, data sh@ p.oielor, cáneía d€nal
prolirsional, kt yourúb.Í para camêr. e celula.) computadorêt dnktop, de â.ordo com as

êsp..Íi.açõ* e q!àntidades, con,oímê deílô no Ànexo do Edital a.o himênto da5
propotras; no enderêço êietrôôico www.licnac@5-e com,br, a pártr dâ publi.âçàô âté á5

ffihmôin do dia 1sl03/2021, Abe{!íâ dãs Prôpo3tâs: 08h15min, dia 15/03/2021, l6i.io da
setsão de l.nceu O9hlomin do die 15/03/2021, horáno d. B.a5ilià. ohlênção do fdiial: no
endêrêÍo êlê$ônico: *w.lic(.ce,€.om.br Lrc'tação n.858491 hloímaçõê5 pllo. mâ :

cool,emlj@hotm!rl côm

Ne 41, qúarta feira, 3 de m.rço de 2021

ETTRÀTO DE CONTRÁÍO

rssN 1677-7069

pREFETTURA MUNrcrpAL DE TEoÍôNro V -ELA

Avrso DE ucrÍ (Io
pRÊGÃo EL€TRô{rco N'019/2021 , Írpo MEr{oR pREço poF rraM o8rEÍo

Rêar3no de Preços par: aquÉação dê Mêdiên.nros e cdÉ1.t6. oatâ da Dirpúà16 dê
oarço de 2021, at 09h Ârolhimenro d.s p.oporràs à partr de 03 dê màrço d€ 2021, às
08h .ré ãr oeh do dÉ 16 dê márço dê 2021. hoÍário dê Brernia. No site:
ww.comprat8ovêrnamentait ld.br

Mair lnÍormâçõer poder,o ser obtid.r .o sêtor de licnàçôês locâli!âdo n. R!â
Fnmina Pô.ieo, 60, cênvo, Teotônio vikla/AL, no horáÍio de 0a:@ a 12r@ horae e
arr.vét do tire M.retdi@il.b.âl4ov.br T.lero.e parâ .o.rato 132) 3s43 1101
Esclerecimêntot e 

'mpúEíaçôêt 
pãra o e-mail ãdmpmtv@gôail .om

Larãntal dô lân, 2 mârço dê 2021
ÉiIIVALDO SALIEIRO MÂCHÂDO

P,eteno

PREFEITURA MUNICIPAT DE PEDRA BRANCA DO AMÂPARI

lxlâ ÍO OE COilIiÂTO N. a/ro21 - SEINC/ai$PAA

Ne Procet@: o101ol/2021 s€rNc, c.rta convir€ 0r0103/2o2r apUPMPBA, conÍatà.rel
Pr.tênúÍa Múnicipôl de Pedíâ Brancá do Âm.pôí AP CNPI 14925131/om1m,
coorrâr.dâ: c-PERErna cÁAooso ErRElr, CNPJ: t' ls 357.44210001{7 obieto: p..a
coNcLusÀo DA co 5TRUçáo DÁ rJNrDAoÊ gasrca oE sÂuDE DA coMuNto^oE Do
PORÍo ÂLEGRI DÊ PÊOÂa gFÀlÍ(Á 0o ÂMÀPÂR| laP, Íuídâmento eSal: aÍr. 54, da Lêr ne
8.666/91 (ombi4.do (oE ô ,n.Éo Xll, oo aÍr 55, do mesmo d'ploóà 1.8.1. vàlor loràl RS

,10.04],Jo. (TnaraÀTos E oEz Mrt ql,aRrNIA a rRts RFAIS a TFINrÁ t sEls CtNrÂvos,
&re Astinàtura: 02/03/2021.

txYR ro oa nÍGÉTio oE PtEços

Ará de regirtro d. Preços ne 008/2021 PMPSA Él€lrônico nr 00712021 Prôcêts
17.45O/2021-PMPA& ObJáO: REGISÍRO DT PREçOS PARÂ CONÍRAÍAÇÂO DI TMPRÉSÁ
ÊSPCCTAL|ZAoA [O ÉOnNEC]MENÍO Dt SERVIçOS Fl)NaR RIOS COM ÍRANSIADO
TEnRISTRE, PÁRA SUPR|Â ÂS NECE55|0ÀDE5 E VrÀBrtrzÂi OS SEÂV|çOS otSENvOlVlDOS
IIOS CÉí,IIiOS OT REFEiENCIÂ5 OI AssIsIÊNCIA SOCIAL OA SECRETARIÁ MI]NICIPÂL DE

AssrsÍÊNcra socrÀL t HABTTAçÃo . SEMÂH, conÍormê condrçÔer, quanlidad€s ê êr'3êncÉ!
êltâbêl..idài nó Ediiál ê sêus an.ros Dêtemor da Alâ: R. VÁsCONCELOS SILVA FpP, Cr{Pl
ne O9.393.212lo00l4lj Vigên.ia de 12 {do,.) m.sês, co6tadot a pãrtir dâ PubliGçào no
Dou; oata dê Arsin.tura: 2sl02/2021 vaior.egirtado: LorÉ I fls 370 000,00 (rrelentot
e *t. â mil r.âú)r tOrE . RS 29o 000,m (ourênros e novehta mir rêãs);
LOÍ€ lll .RS 15a.O0o,m (cenro e ci.quenta e qúàrró mil .eâB)

AVISO OE HOMOLOGAçÃO

NOs ÍERMÔS DO ÀnÍGO 38, lNctso Vl , BtM COMO NO ARTIGO 43, NCISO Vl
oÀ lEt N'8-666/1993 E ÂRÍ. ztr XXt OÁ LEI 10.520/2002, HOMOLOGO O PSoCaDlMÉrilÍO
uctraróRro REFtRtNÍÉ Ào piÉ6Ào ELETRo rco sRP N' 007/202r.cPr/PMP3Á
PROCI5So 

^DMINISÍRATIVO 
Ne: 17.450/2021 SEMA|/PMPBA ouÉÍo nFGÉTRO DE

pnrços oaqa couRÀrÀçÂo Dt tMpREsa tsPÍctatllÀDA No toRtitclvrN_o D'
StRVrçO§ rUNrRÁtuOS (OM rnÁNSúOO IRRLSIRL. PAÂÀ SUTRIR Á5 NaCÍ551OÁDa5 t
vlÂBltl2ÁR OS SaRVTCOS DISIiIVOLVIOOS NOS (tl{TFOS Dt f,ErEFÉNC'45 0t ÀSSlsTtNalÁ
so(rt oa stcattlhre MUNropaL DI ÂssrsÍÊN(rÂ to(rÀl a laglrÁ(-Áo stMAr.
@n,orúe co.d'çõêe, quâ.tidád* e êri8ência5 err.b€lêridâe no Editar e seu5 ânêrct
Empresa V€ncêdorâr Ê VASCONCEIOS slwÀ EPp, CNPI ní 09 198.2121000143

Vãlo. Adludicâdo: LOTÉ I - ÀS 370.000,00 lTÍezentos e setenta mrl reãls): LOÍt
ll - RS 290-000,00 (olrentos e novênta hii rêeis): LOTE llr ' RS 1s4.00o,00 lce.ro e
ci.quênrà ê quatro ôil Í.âÉ)

HOMOLOGO, ô prêsê.tê cenôôe

P.dra B.an.. do am.piÍi, 25 dê feerêno dê 2021
TLIZÁBÉTH PEIAÊs OO5 54NÍOS

P.ef.i.

PRETEITURA MUNICIPAI. DE PORTO GRÁND€

TOMAOA OE PÀTCO NJ. OO1/2020 PMPG
conrr.ro ne 025/io2l, co.trer.d. o.tMÀocoMÉÂcloÉ5ERvlçostlRll,rtpt.cNPrÍMr)
N! Oô.527.426/mo1-72, no vâlor slobal etnmido de vâlor Global iS 912 

'l€9,99
{N@ftê.ror e do.e h'1, quàl ú e 

^ovênl. 
e novP (Pnlàvon

Ob|eIO: PÁVIMENTACÀO DE RUÀS COM OqENÂGEM, MIIO'TIO É SAfuÉTÂS NO BÀ]REO

AEROpOÂTO. CONVIN'O N,:263lDPC,r/7018. O prà?o de vl8ên(É do,onÍà'o e de lto
(cento ê cinqoenta) das.

^vso 
D{ at rúolc cÀb E |toMo{oca(lo

T(»r Í)A oÉ tiEços N. !/ro2ilarvPMac

Ob|eto: PAVIMINTÂçÀO OT RUÀ5 COM DRENAGEM, M.,O+IO I $fuTTAS NO
garRqo ÂERoÉo8to É pÁvtMtNTAçÃo ot RUAS (oM DREiIÀGEM. Mlro.Fro. calcÂDA Í
5AfuETAs l{O OISTRTTO OO VIú NOVÂ NO MUNICIPIO OE PORTO GRÀNOÊ/AÊ
Âdtud'.àriôà: or.tuAq (oMÍRclo É sERvlços FlRflr tPP cNPl lMÍr \t 09 577 476/mO1
/2 LOTI r . CONVI TO No 262/0P(N/2013 Vàlo, Globar Rt 76a422.2' (Setê(eítG e

se$eôtâ e ono m[, quatí@úlos ê únte e do6 .êãÉ e viflte e doi5 .enuvo,

Po4o Graôde/aP, 2 d2 màrço de 2021.
rosÉ MÁRlÂ BE55Â DE oLrvtrnÀ

ESTADO DO AMAzONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI

^vl5o 
Dt rlcÍÍ çIo

O Muni.Íp'o de Car.lari, âtrâvé5 dâ ComÉsão Mun'(pál dê Lrcn.ção, torna
públicô que lará.ealilar e$ão p.Ía abênurõ dê énvêlôp6 do 5ê8uirtê cêít.hê:

PntcÂo PRESENaTaL Ne o1o/2021
obieror Connãtãçáô de eópre5. pârá elaboração dê p.oiêro

b&jco/eE.otivo e.rà atêndêr at 
^eíêtsidadêe 

d. ptel.itota Muni.ipal dê aârôua..
npo: Mênor prêço por (êm
Dâr. d. abênur. do5 ênvêlopes: 12 de ôârçÔ dê 2021. Hor.09:00
Âêxên<ia lêael: Lei n' 1o.s2ol2o02 e Lei nt 8.666/93, € euar altêraçõ.5

lnform.çô.ri O êdh.l b.m romo e.ú an€rcs pod.râo ser retir.dos nô Sal.
de i.un'ão dâ CML leali.ad. .a iue Flo.iano Peixoto, s/n _ Ceítro, Cataúari/AM ctp
59.50O'OOO, no ho.ário das 8h àt l2h, de segurdá leira a rertôJen., pod.ndo t.r
retirados mediânre o p.Samento dá râxa de ns 50,00 lcinquênta reait).

caralari lÂM), 2 de m.,ço rlê 2021.
FRÁNCISCÂ SILVIA FEiREIRA &ITISTA

PÍ.sidentê da comiesâô Mu.icipal dê Llcitâçào

lcP(,) i@r/,,hsr/zfu'l]& id, Éb dd5 6!@r@§rúl
fts.d)a:e2./6/e1



fctu
r§sc m

i.r. tl *,/x]97
PREFEITURAMUNICIPAL DE LARANJAL DOJARI

sEcRETARta uNtctpaLoE asstsÉNcÁ soctAL
oEp^RTAÍrENTo DE coxrRÂTos E cot{vÊilos

CONTRATo l{o 0í/U2021.SÍúAS/PMLJ

CONTRATO DE FORNECIMENTO
PARCELADO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO
JARI, COfuIO CONTRATANTE, E A
EMPRESA R. J. COSTA EIRELI, COMO
CONTRATADA, NA FORMA ABAIXO
ESTABELECIDA,

tu

Pelo presente instrumento, e nos melhores termos de direito, os no Ílm assinados, de um lado, como COI{TRATANTE, a
SECRETARIA iIUNICIPAL DE ASSISTÊNCh SOCIAL. SÍÚAS, alravés do FUNDO TUNICIPAL DE AssIsTÊNcA
SOCIAL, Pessoa Jurídica de Direito Público lntemo, CNPJ n. o 13.829.032000146, situada na Avenida Liberdade no 804,
baino Agreste, CEP 68.920-000, Laranjal do Jari-AP, repÍesentada pela sua Secretária Sra. tlaiara Caldas
Chages,brasileira, portadoradoRcno 326.249/APeCPFn0 937.161.252-53, residente e domiciliada na cidade de Laranjal do
Jari, doravante denominado CONTRATAI{TE, e do outro lado mmo CONTRATADA, a empresa R. J. COSTA EIRELI com
per§onalidade jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n0 14.487,436/0001-61, com sede na Av Manoet Eudoxio
Pereira, no 1908-A, Baino: Centro, Cidade: Macapá- AP- CEP: 689000-021, neste alo Íepresentada pela Sra. Ruana Juca
Costa Franklin, RG no 150681, CPF no ú6.772.142-78, domiciliado MacaÉ - AP, celebram o presente Contrato mediante
as seguintes Cláusulas e condi@s, que mutuamente outorgam e estabelecem:

FUNDAÍÚENTO LEGAL:
Constituição Federal;
Lei no 4.320. de 17 de março de 19641

Lei n0 8.666, de 21 de Junho de 1993, e altera@es posteriores;

Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002;
Decrêto n0 '10.024, de 20 de setembro de 2019;

cúUSULA PRITEIRA. Do oBJETo:

1.1. O presente contrato tem por objeto aquisição de 2.370 (dois mil trezentos e setenta) Cestas Básicas - como AUXILIO
ALIMENTAÇÃO, com a Íinalidade de distribuiçã0, em forma de Beneficio Eventual, para atender às famílias em situação de
vulnerabilidadê social na Zona Rural do Municípro de Laranjal do Jan, reÍerenciadas pelo CENTRO DE REFERÊNC|A DE
ASSISTÊNCIA SoCIAL - CRAS, mnforme descnto no Anexo I do edital do Pregão Eletónico 0022021-SEMAP/PMLJ.

CúUSULA SEGUNDA . DA uGÊNcIA:

2.1. 0 presente Contralo terá sua vigência de 12 (doze) mêses, contada a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perduÍar a necessidade de enfrentamenlo dos eÍeitos da situação de
emergência de saúde pública, confoÍme o art.4o-H da Lei n0 13.97912020.

cúusuLA TERCETRA - DAs coNDtçôEs DE REcEBtrEr{To Do oBJETo:

3,1. 0 recebimento do objeto deste intrumento mmpreendeÉ duas etapas distintas, a seguir discriminadas:

3.1.1. RECEBIIUENTO PROVISÔR|O - no prazo 05 dias pelo responsável do acompanhamento e Íiscalização do
contrato, para efêito de postenor verificação de sua mnformidade com as especiÍicaçÕes constantes nesle lnstrumento
e na proposta que oconerá por ocasião da entrega dos produtos no local indicados no item 4.2 deste Contrato.

3.1.2. RECEBIMENTO DEFINITIVO - Os produtos seráo recebidos deÍinitivamente no prazo de 10 dias, contados do
recebimento provisório, após a venficaÉo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitaÇão mediante
termo circunstanciado.

CúUSULA QUARTA: Do PRAZo E Do LocAL DE ENTREGA:

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

4.2. O local da entrega deverá ser na Rua Liberdade, n0 804 - Agreste Laranjal do Jarí/Amapá. CEP: 68.92G000, de
segunda a sexta-feira entre as 08h00min e as 12h00min hoÍas e í4h00min as 18h00min.
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cúusuLA QUTNTA: DAS coND|çÔES DE PAGAilENTo:

5.1. O pagamento seÉ efetuado em até 30 (trinta) dias, conlados da âpresentação da nota Íiscal eletrônica no protocolo do

CONTRATANTE, à vista do respectivo Termo de Recebimento Deíinitivo do objeto conlratado.

5.2. As notas Ílscais que apresenlarem inconeções serão devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento oconeÍá em 10

(dez) dias úteis aÉs a data de sua apresentação válida.

5.3. O pagamento será feito mediante credito aberto em conta corÍente em nome da CONTRATADA, no Banco indicado

pela mesma.

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

efetivação do pagamento.

5.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanlo pendente de liquidação qualquer obÍigação Íinanceira que lhe for

imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reaiustamenlo de preços.

5.6. 0 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 SeNiço/FGTS, sem as quais o pagamento Íicará Íetido.

5.7.N0 caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CoNTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para

tanto, Íica convencionado que a taxa de atualização Íinanceira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima reíerida e a

corÍespondente ao eÍetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=lxNxVP
0nde:
EM = Encargos moratónos;

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

VP = Valor da parcela a ser paga; e

| = Índice de atualizaÇão financeira = 0,000'16438, assim apurado:

I = (Ix/100)
36s

l= 0,00016438

TX = Percenlual da taxa anual = 6%

CúUSULA SEXTA . DA VALIDADE OO PRODUTO:

6.1.Todos os produtos fomecidos deverão êstar dentro da data de validade dos períodos estipulados pelo Código de

Defesa do Consumidor.

CúUSULA SÉIilA .DA FISCALIZAçÃO DO CONTRATO:

7.1. A fiscalização da execução deste Contrato será exercida por agente do CONTRATANTE, devidamênte designado para

tanto, ao qual competirá vêlar pela perfeita execução do fomecimento, em conformidade com o pÍevisto no Anexo I do

Edital do Pregão Eletônico no 0022020, na proposta da CONTRATADA e neste instrumenlo.

7.2. A Íiscalização será exercida no interesse da AdministraÉo e não exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregulaÍidades, e, na sua oconência, não implica co-

responsabilidade do Poder Público ou de seus agenles e prepostos.

7.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçóes contratuais, os acréscimos ou supressÕes que sê

Íizerem necessárias ao objeto do presente Contrato, ate 25 0/o (vinte e cinco por cento) do valoÍ inicial atualizado deste

Contrato,

7.4. É facultada a supressâo além do limite estabelecido no item anterior, mêdiante acordo entre as partes.

CúUSULA OITAVA .OBRIGAçÔES DA COI{TRATANTE

8.1 . Receber provisória e deÍlnilivamente o objeto, conforme especiÍicaçoes, prazos e condiÉes estabelecidas no Edital e

seus anexos;

PREFEITURAMUNICIPAL DE LARANJAL DOJARI
sEcRETARta uNlctpaLDE asslsTÊNctasoctaL

DEPARTAIE}ITo DE CO TRATOS E CONVÊTIOS

8.2. Acompanhar e Íiscalizar, atravês de servidor ou comissáo especialmente designada, o cumprimento das obrigaçoes da

CONTRATADA, sob os aspectos quantitativo e qualiÍicativo, anotando em rêgistro própÍio as Íalhas detecladas e

comunicando à CONTRATADA quaisquer Íatos que, a seu critério, exijam medidas corÍetivas por parte desta;
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8.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre impeÍfeiçoes, falhas ou inegularidades veriícadas no obieto fomecido, para
que seja substituido, Íeparado ou coÍÍigido;

8.4. Atestar as notas Íiscais/faturas, poÍ servidor competente;

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

contrato;

8,6. EÍetuar o pagamento à empresa a ser contratada de acordo com o preço, os prazos e as condições estipuladas no

editale na licitação;

8.7. A AdministraÉo não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda
que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em

decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empegados, prepostos ou subordinados.

CúUSULA NoNA - oBRIGAçÕES OA CoNTRATADA

9.1 Realizar o Íomecimenlo dos produtos, no prazo e condiÉes definidos no Edital e Termo de RefeÉncia (Anexo l), além

das obrigações assumidas na proposta Íirmada pela contratada e dirigida a Contratante, que, independentemente de
transcrição, faz parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o contraíe;

9.2. Fomecer preço à vista com tÍibutos, mão de obra, seguro e despesas de quaisquer natureza incidentes diÍeta e
indiretamente sobre os serviços, deduzidos eventuais descontos;

9.3. lnÍoÍmaÍ o nome do responsável para representá-la perante a ContE ante. Qualquer alteração do Esponsável pelo

fomecimento dos produtos do presente objeto devera ser comunicada por escrito e aulorizada pÍeviamente pelo

responsável pela ÍiscalizaÉo;

9.4. Fornecer os produtos referentes ao objeto desta licitação dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos com

obseNância às recomendaÇÕes aceitas pela boa técnica, normas e legislaFes;

9.5. Aceitar a ÍlscalizaÉo e o acompanhamento do fomecimento pela ContÍatante, devendo comunicar imediatamente, por

intermâjio do Íiscal do contrato, toda e qualquer inegularidade, alteraÉo ou dificuldade que impossibilite a execução do

contrato;

9.6. Realizar o fomecimento do presente objeto de foÍma mêticulosa, sem interup@es, garentindo o peíeito desempenho

destet

9.7. lranter, durante a execução do conlrato, em compatibilidade mm as obngaFes assumidas, todas as condiÉes de

habilitação e qualiÍicação exigidas na licitaçãoi

9.8 Responder, em relação aos seus empÍegados, por todas as despesas deconentês do fomecimento do objeto licitado,

tais como: a) salários; b) seguros de acidentes; c) taxas, impostos e contribuiçoes; d) indenizaçoes; e) vales-refeição; 0
vales-transporte; e g) outras que porventura venham a seÍ criadas e exigidas pelo Govemo;

9.9. Responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, deconentes de sua

culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à Íiscalização 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. Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, Íiscais e comerciais resultantes da adjudicação;

9.12. Assumir, tamtÉm, a rêsponsabilidade por todas as providências e obÍigaÉes estabelecidas na legislação especmca

de acidentes do trabalho, quando, em oconência da espeoe, Íorem vitimas os seus empregados quando do fomecimento

do objeto, ainda que acontecido nas dependências do CONTRATANTE;

9.13. Não subconttrtar ou transfeÍir a terceiros, nem mesmo parcialmente, a execução do presente objeto, sem prévio

consentimento por escrito da Contratante, sob pena de inconer nas penalidades nele previstas;

9.'14. Assumir todos os gastos e despesas deconentes, direta ou indiretamente, da execução e entrega do presente objeto;

9.'15. Responsabilizar-se ressarcindo todo e qualquer dano causado à Contratante ou a teÍceiros, em deconência de aÉo
ou omissão de seus empregados;

9.'16. Guardar sigilo absoluto sobre as inÍoÍmaÉês que viêr a ter conhecimento por Íorça da contratação;
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9.'17. Apresentar, sempre que solicitado pelo gestor do contrato, no prazo máximo estipulado no pedido, documentaÉo

referente às condições exigidas no instrumento contÍatual;

9.18. Responsabilizar-se pelos vícios e danos deconentes do píoduto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Codigo

de DeÍesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990);

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

9.20. Cumprir íielmente as obrigaÇões deste instrumento.

CúUSU|á DÉCIHA. DA DOTAçÂO ORÇATEiITÁRIA:

10.1- As despesas decorrentes da mntratação corÍeÍão à conta da sêguinte dotação:

DESCRTÇÃO ESPECI Ào

Unidade Orçamentaria 14219 - Fundo l/tunicipa lde Assistência Social

Função 08 - Assistência Social

Programa 0019 - Manutenção do Fundo Munici de Assistência Social

AÇâo 2041 - ManutenÇão do Programa P Social - CRAS

Natureza de Despêsa 33.90.32 - Material, Bem ou Serviço DistribuiÉo Gratuita

Fonte 1311.9919 - CoV|D-19

cúUSULA DÉCHA PRIÍIIEIRA . DO VALOR

1 1 .1 -A Contratante pagará à Contratada, o valor total de Valor: R§ 327.842,10 (tÍêzentos e vinte e sete mil oitocêntos e

quarenta e dois rêais e dez centavos), relativo ao valor total do item mencionado na cláusula primeira e conformê Íixado

na proposta da vencedora, já incluídas as taxas, títulos incidentes e deduzido o desconto, se houver, concedido pela

CONTRATADA.

CúUSULA DÉCIIUIA SEGUNDA. DAS PENALIDADES:
12j.Ficaá impedida de licitar ê contratar com a União, Estado e Municipios, peio prazo de até 05 (cinco) anos, sem

prquizos das mullas previstas neste lnstrumento e das demais cominações reÍeridas no Art. 87, lV da Lei no 8.666/93, no

que couber, garantido o direito pÍévio da ampla defesa, a licitante que:

a) deixar de entÍEar a documentação exigida no Edital;

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

c) apresenlar documento falso ou fizer declaração Íalsa;

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

e) não mantiveÍ a proposta, injustiíicadamente;

f)Íalhar ou Íraudar na execuÇão do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo;

h)cometer fraude Íiscal.

12.2.A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada iuntamente com as multas previstas na Lei Federal n0

8.666/93, conforme dimensionamento abaixo, garantido o exercício de previa e ampla defesa:

a) -adveíência;

b) - multa de 0,2ok (zero virgula dois por cento) por dia de alraso e por ocorÍência de fato em desacordo com o

proposto e o estabelecido no edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho,

recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias conidos, uma vez comunicada oÍicialmente;

c) - multa de 10% (dez por cento) sobÍe o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado,

recolhida no prazo de '15 (quinze)dias comdos, contado da comunicaÇão oÍicial;

cúUSULA DÉCIiIA TERCEIRA. DA RESCISÃO:

13.1 - O presente Contráo poderá ser rescindido pelos motivos elencados nos artigos 77 e 78 da Lei no 8.666193, e nas

formas previstas no art. 79 da mesma Lei.
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DEPARTAIIEITO OE COI{TRÂTOS E COI{VÊNIOS

IÍ

cúUSULA DÉCIIIA QUARTA - Do LIVRE 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 intemo e externo,

conÍoÍme art. 43 da Portana Interministerial n0 424, de 30 de dezembro de 2016.

cúUsuu DÉCITA QUINTA. Do FoRo E DA PUBLICAçÂo:

14.1 - As questÕes deconentes da execuÉo deste lnstrumento, que não possam ser dinmrdas administrativamente, serão
processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de Laranjal do Jari/AP, mm exclusão de qualquer outro

por mais privilegiado que seja.

14.2 - Será publicado o extrato do presente contrato no Diário oÍicial da Uniã0, coníorme determina a Lei no 8.ôôô/93.

14.3 -Para Ílrmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contratoem 02 (duas) vias de igual teor e forma,
para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos repÍesentantes das partes, CONTRATANTE

e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo,

Laranjal do Jari-AP, 03 de março de 2021.

i, HAGAS
SECRETÁRIA DA SMAS
0ec.004.2021 /GAB/PMLJ

ÍE

1

STEMUNHAS

l)*^Çrhu,e

Lr€
Ruana Juca C nklin

cPF.006772.14 -78

Titular/Administrador
R. J. COSTA EIRELI

CNPJ: 14.487 436/000'1-61

\sur\.o cpr: ol5 66q-131 -6à .

2.lk;olo\ Q. 8..->^.- cPF: <to. 117. 542'a\'l

W.rrr-
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ÂLEX IUNIOR FÉNREIRÁ DA SIIVA
Pr.tô.nô

PRIFEITURÂ MUNICIPAL DE MARAGOGI
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Têôrôniô Vilêla Á1. 15 dê h.lço dê 2021

PREFTITURA MUNICIPAT DE VIçOSA
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.úoÉüvo! p.E.t.nd... d.m.nd. d.t s..ráàri* dr Pr.í.'turà Mu.Àp.ld. visór/ÂLr
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGOÁ DA CANOA

avrso oE ucrTAçÃo
PRtGÃo ELEÍRÔí{rco r 7/2o21.sÃp

Riô 1..1., 16 d. M..ço d. 2021.
HrxGRyo LrorataNy 00s sÂNTos vatoz

Pr.aeiã
PRÉFEITURA MUNICIPAL DE 5ÃO MIGUEL DOS CAMPOS

^vtso 
oc úoÍ çlo

tÀÊGlo ErrTRÓí{rco r ú/ro2t-saF

Ns 51, quana-íêira, 17 dê mãrço

Âvrso oÊ HoMoroGA(Ào
PREGÂO ETETRôÍIICO T 15/'021

PREGÀO ELEIRôIICO í{' 6/M21

PÃIGÁO tLaTRÔt{CO it' 22021

EXÍRATO OE COÍITRÂÍO

prÉGÃo alEÍiÔruco sR9 rir ú.@6/2021

Pr*ês$ nq:0196/202!. Mod.lid.d. Prêaão Eltó^icô Sf,P nr 10.006/2021 Tipo: M.nor
v.or por ilêmr Obl.lo cS'íÍo dê pr.çc pâE futur...v.ntúl .qúÉição dê gê..roÉ
rlim.iti.ios paE m€r€ndà úcohÍ d.3riôados . atcnd.r ài n..ê3tidad.s dâ SêcÉr.riâ
M!n'.pâ dê Educàção dó íunrcipio d. M adoAi/À,.ôntôÍm..ohdiçõ.s, qu..rid.d.s.
lxEônci* 6t b.l*idar n.íê Edir.l ê *us ánêrc' 30 d. màrco d. 2021, às llhmmih
(horjio d. gnsíi.). Di3po.ibilid.d. d..ditalr € ídêrêço .1.Íó nico wvs.cónpásnêteÕv.br
Todâs à5 ÍeÍeréncià! d. r.mpo ob.d.cêrão àô hôáriô d. gr.tili./DF

Mlrici - AI, 12 d. mãEo d€ 2021.
MÀYARA BAUNÂ BATISTA P'iOANO

Pr.aetE
PREFEIÍURA MUNICIPAL DE RIO LAR6O

Avrsos D€ UCrÁ(ÀO
PiÉGltO CLEÍRôX|CO lrr U/2021

Pr4io Ebtónico nr 012/2021 Obi.ro: Âq(isição d. Maqd'n. tritúÊdoô. Âb..tuã: 30 d.
M.Eo d. 2021 * 13h. Lôql: 5úi.ú. Comp.ãe.t. UÂsG:942353 Ílnd.mnbÉô úa.l
o.cG|o nr 10,02{/19, rlbadi.d. p.r. rê,3.666/93 ê tc.r.l!.r.çô.5, LC 123/2üÁ.
14712014. OÉponibÍid.d.do Edtàl . l^fóm.çõ..: Côhrsao t..meit. dê LEn ção, Ru.
fl.poLão Viân. S/N G.l.ri. .roli 1r .nd.r, Bãiro: Pr.lêno Antón'o Liô3 dê s.ua, CaP
57100-000, R6 Lârlô'Ât dE 08:00 ài 14:@ hor$. É mrt: t'àÚàot..ao.t@Ahailcôm.

M.Àor PÉço por ltêh Obj.ro: i..inro d. pí.çoe p.r. contr.r.çâo dê c.minhão
@ôp.cr.dor d. l[o 6ô ..p..13.d. .ra 16 torclid.r p.r. .l.nd.. . d.mànda das
S.c..t.rE d. PÉÍÉitur. MuÀÉip.l dÊ vrçon/ÂLj 0ÂTÀ:06 dô.hril d. 20?1, * 09h

M.nor Pr.çó Por llêm. Obj.lor R.airib d. pÉços p.É àquÉiçâo de 4!. ô'É.â1, pâÊ
.t.hd.r à5 ne.sid.d.r d. Pr.l.nu.. MoniciD.l dê Viços/Ál; DAÍA: 06 dê àbnl dê 2021,

Or Eón.É .^@tôc. à d'spôiÉô dôs ,^t.r6r.dc m sn!
hno://M.bm.ôE:6., p.lô .'m.'l: cd.vÉÉ@am.il.om ou Éb r'E *vvv'co'.lidbÍ.

M.ãr.aiAL, 16 d. dlto d. 2021.
EWI*TON VIITIMAR OÂ 

'ILVÀ 
LIMA

prqero
PREFEIÍURA MUNICIPAI. DE PORTO CII-VO

^vtJo 
ot LrcÍÍ ç.lo

PiEGIO EtETiOrt@ . 1/&r1

Viçoe-AL, 16 d. h.(o d. 2021

Prêa@tro

ESTAOO OO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAT DE IARÂNJAL OO IARIO Mu.ÉípE d. Poêo C.lvo, Est do d. Ala3o.i, torn, públi@ .os int.rosedo5,

q!. lrÉ r.ãlizàr licltrçio n. mod.lid.d. Pr.rlo É|.r.ônlco, .k.v& do BNC Bolr
N.cion.l dê Cômpr.e - ww,ô*.o.t.br, às oghoomin (hôrário d.6ôiíti.) do dió 26 d.
m.,!o d€ 2021, vis.ndo obt.r à p6po5t fi.ú úôt.iôe, nG t.lm. d. lêi. Obj.to:
R.tGÍo dê pcçôs p.ó furla . a.nt@l @ntEt:çio d. .hpr.. p.ó .quisido d!
Gan.ros Álinênlicid (M.r..d. a*oLr), d.íin.dor .or .lunot mtmur.d6 Ea!l.rm..t.
na R.dê Muniripâld. td6ç& do Muni.ipio dê Poao c.lvola!. oBDonjbilú.d. do .nn :

no 5it. ww.bft.oÍr.ú oú êh.ir: pr.r-rono€rvo@rnit.coh.

P.e..$, 218.0rrrll2020-SMÂíPMU, Conr.to â1 0U|2021'§MA!; Contr.rôd.: .rprê5.
ÁMAUTO ÂMÂPÁ ÁUIOMOVEIS LTDÂ: O{Pr: O4.A3O-139/OOO1'1!; Obj.ror .quir'çao d€ 04
(qurre) Ékd6.útortotoEr tDo pi.k up, c.tiÉ d!p|., m.r.. MÍTSU6iSH|, nodêlô l-2@
ÍitÍOI{ SPORT Gt MÍ, Sitt m. d. tr.çio 4x!, froto.2.4l Tu.bo Di.xl,04 rotur Cor
BôÉ, Ârc d. í.bn.rçaô . frôd.lo 2o2olm2t, 6otoÍ ! .ilindrG, potêrrà 19o.v,
tôàrmiss.o Gá.a., €r*id.ô p.ó 05 (cincô) p.qa.nô,, p.r.. sdr.tàn. d.
A!risêm': S..hl ' SMÂS, d. &ordo @ô .s êrpê..6.:ç66 . qúntid.d.r d.*nl.t e
Lrm d. R.LÉ..i.; Ont.m: Pr.tâo El.Íônt6 nr 045/2021-C?VPMLI, V'!êmià: 12
ú..3. p.rtir d. d.t. d. .§ln.rur.; v.lor: Rs 665.000,00 (t.r<.nr6 . es..ta ê cin.o

Êxti^ro D€ cottrRATo

Prd*s: 28.044/2020'SMAS/PMU; Co^Íatô ne 013/2021'SMÁS, Cô^Í.t.d.: ênpr.sa
Posr'ltva - @MÉRcto E sÊÂvt@s uorÂTÓRtos UREL|; cNPr nr 09 396.156/0001 03;
Obi.ro: .§uiiiçio ô. v.i.ulo tipo SUv (CHÉVROLEÍ sPlx !.8 :..o qqilô@lÍo) com
ápa'd.dê d.07 lq.rê3 motônaçaô mí^'fr. 1.4 Cv, 5 pód.r d4í-ó hidriuli.â ou
.léldc. di.nrêios ê tô*ir6, lráv.s .lalrie. dá portà, .or br.rc. Combustav€l flêr, ar
@ndicjoEdo Áno dê í.bíoçã. . md.lo 2020/2021, moto. e.Íindr6, polémiá 19Od,
lnnsnúrIô Gán'.., ..p..id.d. p.r. 05 {cr..o) p.ea."or, p... . s.crêÉnâ de
A!3ittanci. Sociãl - 5M45, d. *o.do.on as 6pêcifi..çe3. quntid.d.s dê*.itas no
l.rm d. RefêÉnciái Ona.h: Pr4io Elêtíónrco ne 045/2021-CTUPMIJj VEêncià: 12
ô..!. pãrtÍ dr d.r. d..$ rur.; V,loí RS 111900,00 (C.nto . d.:es*t. mrl €
nov.côhtos É.i51: 24102/2021

EXTNATO OE CO TNATO

PÃCGÃO aLElRÔnrCO flr 2010/2021

Prqâo Ehrrônico nq 02010/2021 - 2r .hamadà. Obl.to Âq!ÉlÇão dê motei.lêtâ, sb ô
h.nêíicio da rce.toa d. cotàs d. 25% pàÉ ME, EPP ê MEr Abôrrur.: 30 d. Mr.ço d. 2021
ls oah3om. laal: SGI.N Compr.rn.r. UAS6: 942453 Flnd.fr.nt.çâo L.Aàt: D.cEto nr
10.024119, rubtidiad. p.L !.i I ó56/93 ê 3!às ãlt.raçõ.s, tC 723/7ú6 ê 117/7014
OTSPONTATLIDÂOE DO EOíIÂ! É TNFORMAçÕEs: Clhis§o P..m.n.nr. dê Lrcnâçãô, Ru.
Nâpol.ão vi.na S/N G.bír. N.F6|L 1o :nd.., 3.iÍô: PÍ.í.ro Âniônio Lint dê souz., CEP

57100-0@, R'o L.rao-Ât d8 03:m àr 14rm hôrás. É.dir: h.rr.rior..ao.rogmrit..om.

Mod.lid.dêlNi: PÉaô Él.tó.ko ne rc/2021-sRP.Tipo M.nor pr.ço - obj.to: Rqiíro
d. pEços p.ã:q!'tiçao d.al! 6LP 13k& 45ka ê botijlq @n.elurNld.d. dê lú.e p.n
ME/ÊPP - Dài./Horario: 30 d. m.rçô d. 2O2r t.09;r0h! (.@ iDãs . rri.t minuto3 -
hora.b d. Bórili.) - O .dlt.r .@ntÉ-- dispo.iv.l @ !i!. híp://w.b6c.oB.6r,
http://ww.smaú.ldo*.mpor..l|d.br, n. r.d. d. cPl 3nu.dã n. Av. D.p. Di..y
Torêr, ,^, s.n@ G.ôUô S.np.io, d- 0a ü 14 hoô3 .n d'., úrêis, ê nÉdaâi.
eli.it.çâo êNiád. &.-m.ir.plr&hlEldoqhroreamil.com.

AMÀNDÂ SITVA 5ANÍO5
pt.ídiô

PRETEITURA MUNICIPÂT DE TEOÍÔNIO VILELA

ExlfÁÍo DE RtGlsrRO Dt PnEçO§

Al. dê R.CisÍô dê Prçô, nr U]l/2021 - trêaio €l.l.ônrco .r 15/2021 Co^tÉtânr.
Mun'.ípó d. T$lônio Vil.L, ,.re. Juridiê do Di.êito Púhl.o, in*.iÉ no Ct{Pl ne
12.842.829/0001-10 a!nrôr.d.: BôtÍ.rma Ltd. EPP, P.$o luíldk. do DiÉno priv.do,
Cxpr ob n' 00.503.ú!/0m1{o. objêlo: Áqri*:âo d. €quir.Énror Âúomlivôt
Fund.Ént çio L.tàl: L.iF.d.r.l n. 10.520, d. 17 d. julhô d. 2002, D..eto M(nidp.l nr
@6/2013, dê 14 dê m.God.201!, h.B como F.h Line 3.078 d.11d. *t.mbro dê 1990.
l.i nr 3.ffi, d€ 21 d. j!^ho d. 1993 V.lor Íor.l: P.rí.2. o oiv.loEsdê RS 1.193,00 (Um
úrl, c.nro e nov.nt. . oho rc.É). Doràçâo orÊmÀlari.: Ó[aoi 0201, Uhd.d.
oÍç.n.nÉ.i.:0113,oor.do:26.122.@02.2110, El.m.hro: 4l90s2OOCrO00. Viaênêrr
Cont.at(al: Vigêmi. do C..tr.to 12 (do2.) nêe3, .ôni.dôr. p.rtk d. d.i. di .tsiNt!r..

PrG.$o 218.005/202I/SMAS/PMU.
Â PE.nur. Mu.icip.l d. L.Dnjàl do r.ri tom. público.o. int.Esdos ã

ADluDlcÂçÀo ê HoMoLoGAÇÃo da liciEÇâo nà rcd.lidàdê P..aao, n. lomà ÉlêÍónie
.r Oú/2021<"UPMLr,. q!.1!.6 pôr 06Éró o RtGlÍiO OE PRÉçOS, @ns(..dô ên Ar..
Fio pôe d. 12 {doz.l Érr, p.ó.v..tEl .quit.çãó d. h.r.'i.ú dr.rp.db.t p.õ
.l.nd.r. d.mda.t S.cr.t.n. Munkiprld. ÂsitliftD Sdi.l. eut d.mis P.ogBru3:
Emrc.. vêâédoE: OfFlCa PÁ9lLÁf, A ETRELi 'EPPi CNPI: 01.02152/0001.12, Lotê 01,
v.tr. v.br: RS 6s-90o,00 {.enr. . h@. hil ê @c.nto, c.ú)

prMs: 21a.05a/2020-5M45/PMU, Contr.to .r 01rl/202I-SMÁS; Contr.t d.: R. l COSTA
EIRELI), (l,lPl: 14.447.436/000151; Obl.tô: .euisiÉo dê 2.370 ldoÉ
at .t.) Cêrtat [Ésicai com ÂUXrtlO ÂLIMENÍÀçÃO, coh . fiBld.d. dê dút.ibu'çâo,
.ô tom. d. B.n.ftio Ev.hlutl, p.Í. .l.nd.í at r.nílÉs .m !rc.çL d. vulnê..bilad.d€
$cal 

^. Zô.. R!Él dô Mun'.ipiô d. l.Énj.l dô r.n, éaê..nci.d.s p.|l C€NTRO DÉ

ifFER€NoÁ oE ÁsstÍÊNoa soctÀ! cR^s, dê a.oído con - .3p.ciíêçô.r e
qu.n!'d.d.r d.*riLr É Í.ítu d. R.r.rênc'à; on§.m: PrêaIó Él.tôn'co nr 002/2021.
CPVPMU; vaê..iâ: 12 m.*3 . p..rÍ d. dab d. .s'n.t!r.; v.lor RS 327.342,10
(Í.u.nl6 ê vintê ê s.t. mrr ot«.n16 r quãrênt € doG r..i3 ê d€r .êntavos):

EXÍiATO DT COÍIITRÂTO

Pre$o:21a.m7/2021-SMAVPMU, Contlàtô ne 016/2021SMAS; Conr.ràd.: R. J. COSTÁ
alRELl)j O,lPl:14.4a7.435/0O01-61; Obj.to: Aquitiçào d.251, (doG mll quinhenlos.
d.rG{t ) cE5ÍÀ5 BÁíCas - coho .uilio .lircnr.çãô . !GÉ roíh6id.r ob d.mand.,
p.ô.iênd.r le f.ôlli&.6 3úu.çao dê yulÉÉbilü.d. sei.l M Zo^. UÍ5.m ê Zôna
iür.l dó Municiíio dê L.r.nj.l d6 l.n, ..dastêdot no Pr4r.m: CÂAS ' C.nÍ6 d.
R.í!éftÉ d. Ásistôrci. Súi.1, d. à.o.do com à5 .5p.cíEãç&! . qu.nlrd.dê dêsíit.s
rc Í..m d. R.tu.êndj Oía.hr Pr{,o ELríônto nr 003/2021<PtlrMUj M3ênc'.: 12

d. d.i. d. .sih.tuã; v.ló.: RS 315.333,16 (rr.r.nrót ê quiúê mil
oira.nr6 ê t.int. ê r.ô E.is . d.z.s*i3 c€ntãvot). D.i. d. .srn.r!ã: 10/03/2021.

avrlo 0t 
^oLJDrc 

4Ão c Hoiroloc (Ào
,ÂIGÀO ELEIRôiÉO í{T 10/2I'I1.'PI/PMÚ

m, 16 d. Mãrço d. 2021
MÁROO CtÁY OA COSTA SÊRRÂO

{* kE/ rwn@ú/.ddkrdIit *
rcP



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÀO

lúemo. No 039/2021- CPUPI/LJ

A Sra

Maiara Caldas Chagas
Secretaria [,4un. de Assistência Social

Encaminhamos o Processo no 218.058/2020-SMAS/PMLJ, referente ao PREGÃO

ELETRÔNICO N'002/2021, no qual tem por objeto a aquisição de 2.370 (dois mil trezentos e

setenta) Cestas Básicas - como AUXILIO ALlllilENTAÇÃO, com a flnalidade de distribuiçã0, em

forma de BeneÍicio Eventual, para atender às Íamílias em situação de vulnerabilidade social na Zona

Rural do Município de Laranjal do Jari, referenciadas pelo CENTRO DE REFERÊNCA DE

ASSISTÊNCH SOCIAL - CRAS, para conhecimento, ópias, providências cabiveis e devolução do

processo.

Aproveitando a oportunidade reiteramos votos de estima e consideraçã0.

Enivaldo Baliei Machado
Presidente CP SO/Pt\.11J
DecÍeto n" 0382021 -GÂBPMLJ

Cpl.pmli@hotmail,com
www. laranialdoiai.ap.qov. br/contato @laranjaldojari.ap. gov.bí

Avenida Tancredo Neves, s/no-Agreste, cEP 68.920-000 / CNPJ 23.066.905/0001-60

"Laranjal dos nossos Sonhos"

I\.r
\

Laranjal do Jari/AP, 23 de março de 2021.
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ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

SECRETAR]A DE ASSISTÊNCIA SOCTAL
GERÊNCh ADMINSTRATIVA E FINANCEIRA

Ofício. N": 24512021 - SMAS/GAB Laranjal do Jarí/AP, 31 de Março de 20

ll.mo. Senhor
JUNIEL LIMA VIANA
Secretario Municipal de Administração e Planejamento/PMLJ

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO

/r 2s3

llustrissimo Senhor Secretario,

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, estamos encaminhando

a PORTARIA N" 034/202í - GAB/SMAS/PMLJ, referente à publicação do fiscal do

CONTRATO No 0í4/202í§IiAS/PMLJ, e a PORTARIA No 03512021

GAB/SMAS/PMLI, referente à publicação do Íiscal do CONTRATO N" 0t6r202í-

SMAS/PMLJ, respectivamente, para publicação no Diário Oficial Municipal,

segue anexo à referida Portaria.

JÊEITURI ;N PALDT
',.eATO RAL il':)

.lr' {l

Atenciosamente, Horir:
/vt

fiaaA rQu;,aI

.lb

Rüa übetdadq no8o4 - Agtette.
Lor.,lful do,laÁ/lrnqA CEP, 6t.92o-ooo

Etnoril : *masjari@hotrnaJi'c)me

THNS BRUNNELY QUEIROZ DE OLMEIRA
Gerência adm. e Financeia da Ass,sfércla Soc,ã/

kcreto no 0 36/202 1 -G AB/SM AS/ P M LJ
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Eletrônico 002202 1 -SEMAP/PM LJ.

Art. 20 Dê ciência aos interessados.

Art. 30 Autue-se no procêsso.

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GABINETE DA SECRETÁRIA

Íít".

/N.,
PORTARTA No 034/2021- GAB/SMAS/PMLJ, DE 3í DE MARçO

A llustríssima Senhora MAIARA CALDAS CHAGAS, Secretária Munici
Social da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jarí, usando das atribui
conferidas no Decreto no O0412O21-GABIPMLJ

CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos têrmos do disposto nos artigos 58 - inciso lll e
67 da Lei no. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através
de um representante da Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter Íiscal Íormalmente designado
- , durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.

CONSIDERANDO que as principais atribui@es dos Fiscais Contratuais são: l- Zelar pelo
efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos
fornecidos e dos serviços prestados ao serviço público; ll- Verificar se a entrega de materiais,
execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está
sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório; lll-
Acompanhar, Íiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;
lV- lndicar eventuais glosas das faturas.

RESOLVE,

Art. 1o Designar a servidora CRISTIAN KEVIN R|BEIRO DE SOUZA, matrícula 3890, como
Fiscal do CONTRATO no 01412021-SMAS/PMLJ, celebrado com a empresa: R. J. COSTA
ElREL|, CNPJ: 14.487.436/0001-61, para Aquisiçáo de 2.370 (dois mil trezentos e setenta)

- Cestas Básicas - como AUXíLIO ALIMENTAçÃO, com a finalidade de distribuiçáo, em forma
- de Benefício Eventual, para atender as às famílias em situação de vulnerabilidade social na

Zona Rural do Município de Laranjal do Jari, referenciadas pelo CENTRO DE REFERÊNCA
DE ASSISTÊNCA SOCIAL - CRAS, conforme descrito no Anexo I do edital do Pregão

;

Rua libetdade, aoto4 - Agreste
Laraajal doJarí/Arlí.o'pâ. CEP: 6E g2o-ooo

9.3\

Laranjal do Jarí, 31 de Março de2021.

ma[5nffis cHAGAs
Secretária lltúnicipal de Assistência Social

Dêcreto no OO4|2O21- GAB/PMLJ



Laranjal do Jari4B 31 de l[arço de 202í -Ano XVI - No 3527

Avenida Tancredo neves, n?605, Agrcste CEP.:68920{00 / email: semaolioov(@gmail.com CNPJ: 23.066 5/0001s0 - PMLJ

D!ÁRto oFrcrÀL Do uur{lciPto
"LARA{JÂL OOS iTOSSOS SO}Ü|OS'

www. laranjaldojari.âp.gov.br
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êÍíÍqlls por 6âcÍito Fotocdadâs nâ S€âsbria lfuniiFl dã Adnhbtrâçâo 6
PbloiáÍnêír!, ou onüadas âo e-ÍÍait semadjgov@gÍneil.coín
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Ne OU/2021-PMU;

Processo: nQ 2OA.O36/2O21-5EMAP/PMU;
CONITAIAdA: T M SEIXAS ALVES SOUZA EIRELI;
CNPJ: 25.221.a53/OOO1-84
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo tipo
passeio zero Km, Modelo: FORD Ka FREESWLE,
Ano 2O2L/2O2L, 1.0 FIEX, 04 Portas, Ar
condicionar, Potência 85 cv, Câmbio Manual,
Vidros Elétricos, Freios ABS, Cor Branca para a
Secretaria Municipal de Finanças de Leranjal do
Jari, que será instrumento de sorteio durante o
a Campanha Cidadão Nota 10, realizado pela
Sêcretâria êm questão, através do
Departamento de Arrecadação e Fiscalização
Tributária-DAT; origem: Pregão Eletrônico ne
OL2/2O2!-CPL/PMU; Vigência: 12 (doze) meses
a partir de sua assinatura; Valor: RS 59.41o,Oo
(Cinquenta e Nove Mil, Q,uatrocentos e dez
reais). Data da Assinatura: 22/O3/2O2L.
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