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Memo. nô 188/20-SMAS Loronjol do Jori, l9 de Agosto de 2020.

A Senhoro
MAIARA CATDAS CHAGAS
Secrelório de Assislêncio Sociol de loronjot do Jori.

Senhoro Secretório,

Cordiolmente cumprimentomos Vosso Senhorio com os merecidos

honros de proxe e, no oportunidode, considerondo os medidos

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

deconêncio o Pondemio Mundiol do COVID lg (Novo Coronovirus), em

totql conformidode com o Lei Federol n" 13.?79/2020, bem como com o

Decreto Estoduol n" 137512020 Municipois n' 091/20, n" O9ô/2020 n" l5ó-
/: À Q lor (t r vir^ê aar *^i^ ...,t^.+^ i-ê+..,Êr^^+^v.\u,r rYrLrr, v'r' r\JJ, v\,/t Írrç?r\_,/ \.r(,JtL, rtlJrtlJiÍí(?rrr\r, aa aarÁa^' -r^

uÍgêncio, que procedo o oberturo de Processo Administrotivo poro

"oquisiçtio de 3.000 (três mll) Ceslos Bósicos - como AUXlLlO

ALIMENIAÇÃO. com o finolidode de distribuicôo, em formo de BeneÍrcio

Eventuol, poro otender às fomílios em siiuoçôo de vulnerobilidode

sociol. no Munícipio de Loronjol do Jori, referenciodos pelo CENTRO DE

REFERÊNCIA DE AS§ISTÊNCIA SOCIAT - CRAS.

Segue o referido Termo poro vosso onólise e possível oprovoÇÕo.

TUIZ ANDRE PINIO FARIAS

ÇOORDENADOR DO CRAS

PORTARIA N' OOó I /2OI 9- GAB/SMAS/PMLJ

^ 
1^6 ^i^^^* ^-f^,11(rl l\?r\J)\Jr r rÇt tlg,
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TERMO DE REFERÊNC| 
^O43I2O2O

aPRovo oÍERMo oE RCFERÊ oAE
auroRtzo o pRocEDrME]{ro uoraróRto,

NO6TERM(xi DA LEt8.666/93 E DEMATS

ffi'ôY,e2"
CHAGÂS

Sêc Municipal de Assistência Social
DECREIO 21412020/PMU

CENIRO DE REFERÊNCIA DE ASSISIÊNCIA SOCIAI. - CRAS

O CRAS é o equipomento estotol que referencio os fomílios no

seu leÍnto!'io de obrongêncio. constituindo-se no principol porto de

entrodo do Político de Assistêncio Sociol.

As unidodes de serviços desse nível de proteçôo locolizodos no

ienilório sõo referenciodos oo CRAS, possibilitondo o orgonizoçôo e o
hierorquizoçôo do rede socioossistenciol no ienitório, cumprindo o
diretriz de descentrolizoçÕo do político de ossistêncio sociol.

O CRAS deve orticulor os serviços socioossistenciois do territorio,

lendo em vislo o rompimenio do olendimenlo segmenlodo e
descontexluolizodo dos situoções de vulnerobilidode sociol vivenciodos,

otuondo de formo integrodo com o rede socioossistenciol e intersetoriol.

I - OBJETO

.a.quis!çõo, de forrnc ernergencicl. Ce 3.000,00 (kês r'nil) CESTAS BÁSICAS

- como ouxilio olimentoçôo o serem fornecidos sob demondo oos

usuórios de boixo rendo codostrodos no Progromo CRAS - Cenlro de

Referêncio de Assistêncio Sociol, pelo período de 03 meses.

:
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2 - JUSI]FICATÍVA

2.1 Tol oquisiçôo justifico-se em deconêncio do pondemio do COVTD

l9 e enconlro-se em conformidode ), em totol conformidode com o
Lei Federol n' 13.979/2020, bem como com os Decretos Estoduol n"
1375/2020 Municipois n" l5ó,09ó no 09l/2GGAB/PMLJ.

2.2 O recurso emergenciol que emboso tol oquisiçôo esto disposto no
Portqrio n" 369, de 29 de obril de 2020, do Ministério do Cidodonio,
"DispÕe ocerco do otendimento do Codostro único poro progromos

Sociois do Governo Federol - Cqdostro únlco, ,Jisposto peio Deüreto nn

ó.1 35, de 2ó de junho de 2ff7 , no Dislrito Federol e nos Municípios que
estejom em estodo de colomidode público ou em situoÇôo de
emergêncio reconhecidos pelos governos Estoduol. Municipol. do
Distrilo Federol ou Federol, inclusive o Emergêncio de Soúde público

de lmportôncio lnternocionol declorodo pelo Orgonizoçôo Mundiol

do Soúde, em 30 de joneiro de 2020, em decorrêncio do lnfecçôo
Humono pelo novo Coronovírus (COVID-19)".

2.3 O COVID-I9 é umo pondemio de proliferoçôo 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
doenles crônicos. Em nosso regiôo, hó de se ter otençôo tombém às

coniuniclocies nl'J;s crfostúdgs e coni gioricie rjificuiclq,Je cle clcesso ü
serviços ossislenciois.

2.4 A presente oquisiçôo viso o enfrenlomento do siiuoçôo de
emergêncio em deconêncio do COVID-1g e tem oor finolidocle

promover opoio e proteçôo os fomílios e indivíduos em situoçôo de
vulnerobilidode e risco sociql ofetodos e permitir o esse publico

condiçôes odequodos de provisões, de formo o mitigor os riscos

quonlo o infecçôo ou disseminoçôo do vírus, de ocordo com o

§dii
CRAS
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Portorio no 3ó9, de 29 de obril de 2020, do Ministério do Cidodonio.
serõo enlregues 3.0@ ( Três mil) cestos bósicos, sendo distribuídos 1.000

( mil ) cestos mensois no período de 3( Três meses).

2.5 Dentro desse contexio, poro otenuor os impoctos socioeconômicos

os fomílios e indivÍduos em situoÇôo de vulnerobilidode e risco sociol

ofetodos pelo Pondemio e gorontir os oferlos dos serviços

socioossisÍenciois no ômbiÍo do Sistemo Único de AssÍsÍêncio Sociol

(SUAS) no Município de Loronjol do Jori, o Secretorio Municipol de

Assistêncio Soci.ll íS,''iAS), por rneio dos Ceniros de Referênqiqs ,Je

Assistêncio Sociol (CRAS), eloborou um plono de oçôo socioossilênciol

que otendo o demondo de proteçôo sociol ós fomílios e indivíduos em

qtendimenlo e ocomponhomento. gorontindo o beneficio eventuol

AUXltlO ALIMENIAçÃO, os fomílios e indivíduos em esiodo de risco e

vulnerobilidode sociol cousodos por infecçõo ou disseminoçôo do

Coronovirus , Íendo como recurso finonciodor o emendo porlomenlor

n' 160027920200008 repossodo oo Fundo Municipol de Assislêncio

Sociol (FMAS).

3- DO OBJETO, ESPECTFTCAÇÔES E QUANilTAilVOS

ARROZ bronco, lipo l, longo fino, de I kg -
^,ht ^l^^^ltv,,,vv,vvú,,,.

02 kg.

BISCOIIO SALGADO, tipo creom crocker.
pocote com proietor interno, de 4009

EErrlar.i-^ r ,ê 11,^. r.J^v ,,uv I I ve , À9.

I

ITEM DtscRti tNAçAo
UNIDADES Eâ/t CAOA CESTA

BASICA

2 IiACARRÃO com ovos. tipo espoguete, de 5009
pocole.

02 pocoles.

3 FARINHA DE 
^IIANDIOCA 

comum de I kg. 02 kg.

5 AçúCAn bronco crislol refinodo, de I kg. 02 kg

6 CHOCOTATE em pó 200 g. 02 pocoies.

0l kg.

7 n? k.r

4.

8. SAL iododo refinodo. de 1 kg.
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t0 fARINHA DE ÀllLHO Íloccdo 500 c

13. óffo oe soio refinodo, de 9O0ml.

ló.

19. MORIADETA 5009

22. LErTE Eâil ró zso g.

,9ri iti
CRAS

0? nocoles

0l unidode.

02 unidodes

0l unidode.

01 pocote

cAtÉ Ei,l Pó,Jorodo e moído. extro forle, o
vócuo, pocoÍe/coixo de 250 G

01 kg

lI. coNDrilENrO Eil Pó (COTORAU) - 1O@. 01 pocole

12. coNDil,lENTO EM Pó (COm|NHO) - tOos. 01 pocole.

14. VINAGRE DE VINHO. de 750m . 0l unidode.

15. BI§COITO DOCE SORTIDO, pocole com proteior
inlerno, de 4009.

02 pocotes

17. OVOS cubq c/ I 5 ovos. 0l cubo.

CHARQUE 5009. 0l unidode.

20 SARDINHA oo óleo em conservo, 2009. 02 lotos.

21. CARNE BOVINA em conservo, de 3209 0l loto

TOIAI. DE CESIAS 3.000

4 - DA QUATIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRAIADA

A erripi'eso deverú üpÍeseútúr jurrtonrerite coi-n os docurrrentos cle

hobilitoçôo, composiçôo do olividode compotível poro oluoçÕo no

fornecimento do o objeto licitodo.

5 - FORMA DE AQU|S|ÇÃO

5.I. As oquisiçÕes dos moteriois serÕo feitqs de ocordo com o

necessidode e conveniêncio do Secrelorio de Assislêncio Sociol,

medionte o emissÕo de notos de empenho.

5.2. A enlrego de moteriois somente deveró ser efeluodo pelo licitonte

vencedor opós recebimento do Noto de Empenho, expedido pelo setor

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

FnANGO INTEIRO côngelodo 2 KL ccdcr_

9.

r8.
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de Assistêncio Sociol nos quontitolivos indicodos no referido

coÍrespondêncio oficiol.

ó - RECEBIMENTO, PRAZO E TOCAI, DE ENIREGA

6.1. Os moteriois serôo recebidos pelo setor de compros do Secretorio

de Assislêncio Sociol. Iocolizodo no Ruq Liberdode, no8(X - Agresle

loronjol do JorílAmopó. CEP: ó8.920-000.

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

verificoÇÕo do conformidode do produto com os especificoÇÕes

constontes do proposto do empreso, morco modelo. embologem,

especificoções técnicos e níveis de desempenho mínimo exigidos.

b) Definitivomenie, opos o verificoçôo do quolidode, do quonlidode

dos produtos e suo consequente oceiloçôo, medionte o emissôo do

Termo de Recebimento Definitivo ossinodo pelos portes.

A entrêgc deveró ser dê Íesponsobilidqde do licitonte venc€doi.o, o

recebimento serÓ conforme descrito ocimo. No entonto. o recebimenlo

provisório e definitivo poderó, Íombém, ser efetuodo

concomiÍontemente, desde que esteio presenle um representonte do

empreso fornecedoro e que os produtos sejom devidomente

conferidos, conforme descrilo ocimo.

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

recebimento do Noto de Empenho.

ó.3. Os moteriois deverõo ser eniregues devidomente protegidos e

embolodos odequodomente contro donos de tronsporte monuseio,

ocomponhodos dos respectivos notos fiscois, Setor de Compros do

Secretorio de Açôo Assistênciq Sociol, locolizodo à Ruo UbeÍdade, noE04

- ÁgÍesre Lorunlol do JorílAmopó. CEP: 68.920-000, de segundo o sexto-
{^i.- ^6+r^ -ê O.a\^ - À. r^.^n hãr^6 ^ 1 a.a\,'\ ^^ rO.a\ôrrrÍv Er lltg \,rJ o.vv (, \J) r z,w Ílvt(J) (i r+.w\,t) to.vlr.



0</

Estado do Amapá
Prefeitura Municipal de laranial do Jarí

Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
CRAS

7-GARANTIAEVATTDADE

7.1. Todos os produios fornecidos deverôo possuir goronlio de doto de
volidode. embologem ou outros, por período mínimo dentro dos
períodos estipulodos pelo Código de Defeso do Consumidor.

8 - OBRIGAÇÔES DA CONIRAIADA

8.1, Fornecer os itens em eslriÍo conformidode com os especificoçôes

conslonles do lermo de reÍerêncio, devendo ser de primeiro quolidode,

nünc(f qntes utiiizodos, e conter os c,:rocteísticos pecuiiores, e, bem
ossim, quondo for o coso, possuir em suos embologens unilórios

especificoçÕes de peso, medido, quontidode, cor, orientoçôes de
emoilhomento, perÍodo de gorontio. prozo de volidode e demois

informoções que se fizerem necessórios poro o perfeito monuseio e
tronsporte;

8.2 EnÍregor os itens respeitondo o doto de volidode mÍnimo informodo

no editol e seus qnexos;

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

quotro) meses. conforme certificodo do fobriconle.

8.4 os moteriois, objeto do certome, deverõo estor disponíveis poro

inicio do fornecimento o portir do doto de ossinoturo do conÍroÍo.

8.5 Poro o tronsporte dos moteriqis que dependem de conlrole

espec;üi ,3e tenrperotuitl deverüo ser segtiiclos às nornros vigerrtes

eslobelecidos, poro monler o conservoçõo dos produlos entregues de

formo o nÕo olteror o quolidode.

8.6. Reporor. conigir. remover. reconstruir ou substituir. o suos expensos.

no totol ou em porte, o item em que se verificorem vícios, defeitos ou

inconeçôes;
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8.7. Respeitor os normqs e procedimentos de controle interno referentes

oo ocesso, circuloçôo e permonêncio de pessoos e bens nos

dependêncios do CONTRATANTE;

8.8. Substituir os iiens nôo oceitos imediotomente, contodos do horo do

oviso de rejeiçôo, quondo comprovodo q desconformidode com os

especificoções incluídos no editol e seus onexos e no proposto.

8.9. Credencior, junto oo seÍor competente do CONTRAIANTE, os

empregodos pertencenles oo seu quodro de pessool enconegodos de

proceder à execuçôo do contr'Jto, os quois deverõo estor devidornenie

ideniificodos com crochó;

8.10. Monter, duronte o período de conlrotoçõo, os condiçôes de

ouolificoçÕo e hobilitoçõo exigidos pelo legisloçôo. devendo

comunicor o CONTRATANTE o superveniêncio de folo impeditivo do

monutençôo de tois condições;

8.1l. Assumir o responsobilidode pelos donos cousodos o bens

pertencentes Ô CONTRATANTE ou o terceiros deconenles de culpo ou

dolo duronte o execuçôo do objeto.

8.12 responsobilizor-se pelo tronsporte dos moteriois de seu

estobelecimento oté o locol determinqdo, bem como seu

desconegomento.

t - OEtÍGAÇÔE§: SecretqÍio ,Je AssistrSrrcio Socioi

9.1. Asseguror o livrê ocesso dos empregodos do CONTRATADA, quondo

devidomenle identificodos e uniformizodos, oos locois em que devom

executor suos lqrefosl

9.2. Fornecer à CONTRATADA todos os esclorecimentos necessórios oo

fornecimenlo dos moteriois controtodos;

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

cumprimenlo dos formolidodes legois;
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9.4. Devolver ô empreso o moleriol que nôo posso ser conigido, opós

suo substituiçõo por oulro novo;

9.5. Emitir o oceite do objeto conlrotodo opós verificoçÕo dos

especificoções, rejeitondo o que nôo estiver de ocordo por meio de

notificoçõo ô CONTRATADA;

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

no Editol de licitoçôo.

TO.T - TORMÂ DE PAGAÂÂENTO

10.1. O pogomenlo pelo fornecimento dos moteriois seró efeluodo em

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

conespondente. devendo estqr devidomente oÍesÍodo por servidor

designodo poro o geslõo do controto.

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 Jusliço do Trobolho certidÕo negotivo (CNDT).

10.3. Nenhum pogomento seró efeluodo à CONTRATADA enquonto

pendenle de liquidoçôo quolquer obrigoÇõo finonceiro que lhe for

imposto em virtude de penolidode ou inodimplêncio conlrotuol.

10.4. A critério do Administroçôo poderÕo ser utilizodos os pogomentos

devidos poro cobrir possíveis despesos com multos, indenizoções o

teiceiios, or.r oi..'tros de iesponsobilidode dü cor,trütüdú.

I0.5. O pogomento seró otrovés de Tronsferêncio boncório, medionle

crédito oberto em conto conente em nome do futuro CONTRATADA.

10.ó. A Secretorio de Assistêncio Sociol nôo se responsobilizoró pelos

custos que o Licitonte controtodq reolizqr pqro olém do volor totol
controtodo.

sdil
CRAS

r r - DA PREVTSÃO ORÇ1t,l5p11*tO
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i

ll.l- As despesos deconentes do controtoçôo conerôo à conto dos

Recursos do:

* FUNDO MUN]CIPAT DE A§SISTENCIA SOCIAI.
3390.32.00.00.00 FoNTE I 3l l'.t.?91 9

MAIERIAT, BEM OU SERVIÇO PARA DISIRTBUIçÃO GRAIUITA.

r2 - DA FTSCAUZAÇÃO

12.1. A Entrego dos moleriois serÕo ocomponhodos e fiscolizodos por

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

r:iribuições e r espror rscr biiiciocjes cir.r <rrl. ó7 do Lei rr". 6.óóól'95, serrr

prejuízo dos sonçôes odministrotivos e pênois cobÍveis.

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

gorontindo o qrroliclocle desejodo e qtestor e ancominhor os notos

fiscois oo Setor compelenle poro outorizor os pogomentos.

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

exclui nem reduz o responsobilidode do CONTRATADA, inclusive peronte

terceiros, por quoisquer ineguloridodes, e, no suo ocorêncio, nõo

implico coÍresponsobilidode do Poder Público ou de seus ogentes e

preposlos.

Loronjol do Jori, l9 de Agoslo de 2020.

t-ulz DRE PINT TARIAS

COORDENADOR DO CRAS

PORTARIA N' OOó] /2OI 9- GA8/SMAS/PMU

sRAc
l



Diário OÍicial No 7.125 Seção 0í

Gabinete do Govemador

DECRETO N" 1375 OE 17 DE MARçO DE 2020

DecÍêtBção da situaçJo anormal caracteÍizâda como
Situação dê EmôÍgêncie êm todo teÍÍitório do Estado
do Amapá, üsando à prevenção, mitigação, preparação
e resposta ao risco de Oesâslrê NaturEl - Biologico -
Epidemia - Doeng inÍecciosa üral causada pêlo novo
Coronavírus - COV|D19, com Codificação COBRADE n'
1.5.'1.1.0 e dá outras prwidôncias.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando
das atribulções que lhe sáo conferidas pelo artigo 119,
inciso XXl, da ConstltuiÉo do Estado do Amapá, c/c com
o lnciso lV Vll e VllldoArt. 7" da Lel Federal no 12.608 de
1OlMl2O12 quê institui a Política Nacional de PmteÉo e
DeÍese Civil - PNPDC e dispõe sobre o Sistema Nacional
te ProteÉo e DeÍesá Civil- SINPDEC e aindâ o constante

.,- r Lei 8.0E0 de 19 dê setembro de 1990 que dispóe sobre
as condiçóes para a promoÉo, proteÉo e roqJperação
da saúdê, a organização e o funcionamento dos serviços
conespondentos e dá outras providencias, e

Considerando a idêntiÍicação, am dezembro de 20í9,
dê um novo agente Etiológico denominado Coronavírus
(Covid-lg) que encontra-se causando surtos de do€nça
respiratória em diversos países, iá sendo considerado pela
Organizeção Mundial de Saúde - OMS uma pendemia;

Considerando que o novo Coronavírus (Covid-lg) é
altamente patogênico e responsável por causar síndrome
respiratória em humanos, êventualmente leva a infêcÉes
graves em grupos de risco, em pacientês imunodeprimidos
e imunossuprimidos bem como aÍetar especialmente
idosos, pacientes com comoÍbidades;

lonsiderando que o especlro dÍnico da infecÉo humana

vrlo novo coronavÍrus (Covidl9) não êstá descrito
completamente, bem como não se sabe o padrão de
letalidade, mortelidede, infectiüdade e transmissibilidade,

Terça-feira, 17 de Março d 20

inclusivê sêu comportemonto na rêgião dê clima da
amazônica;

Considerando que por ser um vírus novo a susceübilidade
é geral ê na população a disseminaÇáo geralmente
ocorre após côntatos próximos, sêndo particularmente
vulneÉveis os profissionais de saúde que prestâm
assistência a êsses pacientes;

Considerando que até o momento einda não há vacina
ou medicamento espeÇífico para o tratamento da lnfecção
Humana pelo novo Coronavírus (Coüd-19), e que medidas
de supoÍte devem ser implêmentadas, além de levar
em consideração os demais diegnóíicos diferenciais
peÍtinentes e o adequado maneio dÍnico;

Considerando que o Estado possui frontêiras estadueis e
inlemacionais com paÍses que possuem casos suspeitos
e o fluxo aéÍeo de profssioneis de estados com casos
confi rmados de coronaürus;

Considêrando que o atendimento novo CoronavÍrus
(Covid-í9), nos casos de agravemento requer a
implemêntação de mêdidas de suporte êspecializada e
difêrênciâdas ê dê êusto 6lêvando;

Considerando que as medidas preventivas e mitigativas
do novo Coronavírus (Covid-19), perpassam por aç6es
que envolve modificaÉo na cultura do povo amazônim,
o que toma ainda mais difÍcil implementa{as na rapidez
necessária do alual cênáriol

Considerando que esta ameaqa à populagao surgiu após
o plenêjamento financeiro e oÍçamentário do Estado do
Amapá pare o ano de 2020, com isso os gastos e custos
da área da seúde, não previrem o eum€nto de demanda
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Considerando que as medidas de controlê necessitam
quarentena e distanciamento social, bem como, proibigão
de concenlração de públicos, a@s estas que trazem
danos e prejuízos à economia ainda ftagifizada pela crise
econômica que afetou todo o Brasil;

ESTADo Do ATAPÁ
NúcLEo DE r PRE sÂ oFrcrAL

C€ntímet D CoíÍposto em Lauda Paffio
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relacionados a ume possível epidêmia de um novo
patógeno;

Terça-feira, 17 de Março

preperação e resposta em proporçõês náo p

Considêrendo que o quadro epidemiológico ó grave, êxigô
o enfrêntamento dos Municípios ne execução das aÉes
dô controle que podem enfrentar diÍiculdades, justificando
a necessidade urgênte dê apoio do Estado, diante desse
cenário, na execrçáo complemêntar das açóes;

Considerando o art. 9, inciso V da portarla no 1.glgl2}1g,
do Ministério da Saúde, a qual aduz sobre a execuÉo das
ações de Mgilância pelo Estado, de forma complementar
à aluaÇáo dos Municípios:

considerando a Declaraçáo de Emerg6ncie em Saúde
Pública de lmportáncia lntemacional pela Organizâgão
Mundial da Saúde em 30 de janeiro de i020, em
deconência da lnÍecção Humana pelo novo @ronavírus
(Covid-19);

:onsiderando a Lêi no 13.979, de 06 de fevereiro de
V020, que estabêlecÊ as medidas pars enfrêntamento

da emergência de saúde pública de importáncia
internacional decorente do coronavírus (Covid-íg) e a
Portaria no 356, de 11 de março de 2020 que regulemêntâ
a operacionalizaçáo da referida lei;

Considerando a Portaria no í BB/GM/MS, de 04 de
fevereiro de 2O2O, que Declâra EmêÍgência em S8úde
Púbtica de lmportáncia Nacional (ESplN), em decoÍrência
da lnfecção Humana pelo novo coronavírus (Covid-19);

Considerando que a atual conjuntura impõe ao poder
Executivo do Estado do Amapiá a adogáo de medidas
sanitárias urgentes com vista a garantiro restabelecimento
das sadias condigões de vida da população, bem como
âssegurar o fundamento constirtucionat da dignidade da
pessoa humana:

'onsiderando que a incidência do novo Coronavírus
rcovid-í9) nos municÍpios promoverá modificegão na

rotina da comunidade, do comércio, dos órgãos públicos
estaduais ê principalmente dos cidadãos acometidos e
dos servigos públicos essênciais oÍêrtados pelo Estado;

Considerando que o impacto linancairo deste evenlo
também influencia na situação .econômica pública e
pívada do Estado e, de forma imediate o poder público
tem o devêr constitucional dê amperar os a@meüdos
pêlo Coronavírus (Coüd-19);

Considerando que e ocolTência do novo Coronevírus
(Covid-í9) ímpoÍte na disponibilidade direte, de urgência
e emergência no atendimênto aos acometidos, com
medicemêntos, e atendimento medico - hospitrala(
atendimento psicológico e social;

Conslderando a necesstdade do poder pobtÍco estadual
de tomar medidas emorgenciais de prevenÉo, miügação,

no sêu planêjamênlo anual e plurianual, que podem
comprometer ações futuras em todos os selores;

Considerando a necessidade de estabelêcsr uma
situaçáo jurÍdice especial, que pêrmita que os órgãos
da AdministraÇáo Pública Estedual realizem ações
emergenciais de preven@o, mitigagão, preparação
€ resposta üsando o etendimento às necessidades
tempoÉÍias de excêpcionâl interesse público, bem como
ações para minimizar os danos e agravos à populaqáo e
a economia do estado;

Considerando as atribuições da ügilância epidemiológica
conÍorme Lei 8,080 de 1990, que se propõem a detecção,
prevôngão, recomendagão e adoção das medidas de
prevengão e controle das doenças e dos agravos de
saúde de interessos individuais ou coletivos;

Considerando o princípio da Legalidade, da Moralidade,
da lmpessoalidade e Eficiência quê deve nortear â
Adminislração Pública êm sua funÉo institucional;

Considerando que o Parecer Técnico no 0c!,l202} da
Coordênadoria Estadual de ProteÉo e Defesa Civil -
CEDEC que relatou o risco da oconência de um desastre
em virtude do novo Coronavírus - Covid-19, sendo
favoÉv€l à DECRETAçÃO de Situaçáo de Emergência;

Considerando as inserçóes de notiÍicaÉ€s
epidemiológicos no Sistema FormSUS, rêÍerentes aos
casos suspeitos de lnÍecçáo por Coronavírus - Covid-19,
no Estado do Amapá:

Considerendo e expedigão do Boletim Epidemiológico
volume l, n" 1 Cievs-Devs-SVS, que versa sobrà a
Emergência em Saúde Pública de lnteresse Nacional e
lntemacional; e

Considêrando por Íim, que tal conjuntu.a impõe ao
Govemo do Estado do Amapá a adoção de medidas
urgentes e extraoÍdinárias,

DECRETA:

Art. ío Ficâ Oecretada a situação anormal caracterizada
como SituaÉo de Emergência Bm todo o teÍritório do
Estado do Amapá, visândo à prevênçáô, mitigação,
preparaÉo e Íesposta ao risco de um Desastre Natural
- Biológico - Epidemias - Doençes infêcciosas virais
ceuseda pêlo novo CoronavÍrus - Coúd-í 9 - COBRADE
1.5.í.1.0.

Art. ? Autoriza-se a mobilizagão dê todos os órgãos
estaduais para atuarem sob a coordenaÉo da
Superintendência em Vigilância em Saúde - SVS, nas
açôes de prevenÉo, mitigaçâo, preparaÉo e resposte,
a ím de evfLar o desastre ou mlnlmlzar seus eíeltos sobre
a populaçâo.
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DECRETO N' 1376 DE 17 DE MARÇO DE 2020

ll - Apolar e acompanhar
emergências dê prevençã
rêsposla eo coronavírus;

Terge-íeira, '17 de Margo

os municípios nâs açóes de
o, miügação, preparação e

Seção 0'l

AiL 3o_Fica 
-autoÍizada 

a Superintendência em Vigilância
em Saúde - SVS a promover e organizar açôes noienüdo
dê Íacilitar a integraÉo e envolvimento dá comunidadê e
os agentês púb,icos, visando a educação e sensibilizâçáo
da população em risco de ser aÍetads pelo dêsastre.

AÊ 40 Com base no artigo 40, da Lêi n." í3.979,
de- 06.022020 ê no inciso tV do artigo 24, da Lei nó

9 969, de 2'1.06.1993, sem prejuízo Jas resúi@s da
Lei de Responsabitidade Fiscai (LC Í01/2oOOi, Íicam
dispensados de licitâ9ão os contratos de aquisição de
bens necessários às atividedes de prevengão, miügação,
pEparação ê resposta a propagação do CoronavÍrus -
Covid-19, de prestagão de sorviços ode obras relacionadas
com a reabilitagão dos cenários dos dosasbes, desde
que possam ser concluÍdas no ptazo máximo de c€nto ô
oitenta dias consodJtivos o inintetruptos, clntados a pertir
de caracleÍizaÉo do desastre, vedada a prorÍogaçáo dos
contratos.

. .t 5o Este Decroto entra em vigor na dala dê sua
Yulticaçao.

lll - Monltorar os pro@dimentos e açóes adotados por
órgãos públicos, privados e sociedade, visando prc,mover
e melhoria das sadias condiçóes de vida da populaÇáo;

lV - Executar o plano de contingêncie e implêmentar
o conjunto de ações estratégicas, progrâmáticas ê
pragmátlcas, articuladas e localizadas, elaúradas com a
participação da União, Estado, MunicÍplo e da Sociedade
Civil organizada, para prevenção, mltigaÇão, prêparaçáo
e recuperação das árees aÍetadas pelo êvento;

V - lmplantar Programa de MonitoÍamento, oom üstas
a contolar, fiscalizar e acornpanhar os resultados das
agões propostas para a gestáo dos diversos setores que
perticipâm das eçõês;

Vll - Fomentar o uso adêquado dos rêcuraos, garantindo
os pnncÍpios da administraÉo pública da eíiaácia ê da
eficiência;

lnstitui no ámbito do Estado do Amapá o Cêntro
de Operações de EmeÍgâncias em Saúde pública
(COESP) em vlrtude do risco de epidemia causado pelo
Coronavírus (Covid-19), para o fim que específica e dá
outras provldências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DOAMAPÁ, usando das
rtribuições que lhe são conÍeÍidas pelo artigo í19, incisos

-rl e XXV, da ConstituiÉo Estadual,

DECRETA:

AÉ. íô Fica insütuÍdo o Centro de Operações de
Emergências em Saúde púbtica (COESpl ná ambito
do Estado do Amepá, que funcionará no prédio da
Superintendência de Mgilância em.Saúde (SVS), com a
finalidade (objêtivo) de coordenar, gerenciar e ôntrolara: agões emergenciais de mobilização, prevençáo,
mitigação, preparação ê combatê ao riico de epiderniapor coronavírus (Coüd-ig), exercendo as sêguintês
atribuições:

| - Definir diretrizes para implementação, intensiÍicâgãoe mobilàação para colocar em pratica o plano dê
contingência para o Novo Coronevírus em todo o leBitório
estadual, além de consolidar e diwlgar informações sobrea medldas prevenüvas para êvttát noüdes fâÍsas, bem
como das agÕes e rêsultados pera a população;

Vlll - Delimitar as áreas mais suscetíveis e de prioridade de
atuaÉo, para fomentar a segurança global da população
em risco;

lX - lntegrar a comunidade local nas delimitaçôes das
ações implemêntadasl

X - Convocar s€us membros e os demais órgãos e
enüdedes da adminishagão para reuniõ€s;

Art. 20 O Cenbo de Operações de Emergências em
Saúdê Pública sêrá composto por repíes€ntante titulãr e
suplonte dos seguintês órgáos:

l- Gãbinêtê do Govemadoi;

ll - Procuradoria Gerel do Estado (pcE);

lll - Secretaria do Estado da Saúde (SESA);

lV - Superintendência de Mgilância em Saúde (SVS);

V - SecÍetaria de Justiça e Segurança pública (SEJUSp);

Vl - CoÍpo de Bombeire Mititar (CBMAP);

Vll - Secretaria de Estado da lnc{usão e MobilizaÉo
Soclal (SIMS);

'I
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Vl - Mabilizar e coordenar o desênvolvimento de
estudos, com ÍundamentaÉo cientitica, para a corrêta
compreênsâo do rêÍerido fênômêno, incluindo as causas
de propagaÇão, consequências e outros dBsdobramentos
ôspecfficos da nossa região;
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iMESIADo Do AMAPA
PREFEITURA DE LARANJAL oo unl

GAB'IIETE DO PREFETTO

DECRETO n' 091/2020G48/PMLJ

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI-AP. usando das
atnbuições que lhe são conferirJas sáo conferidas por Lei, e,

CONSIDERANDO a idêntiíicação, em dezembro de 2019. de um novo agente
Etimológico denominado Coronavírus (COVID-í 9) que encontra-se causando
suÍtos de doença respiratória em diversos paÍses, sendo considerado, no dra
11 de março de 2020, pela Organização Mundiat de Saúde (OMS), uma
pandemia;

CONSIDERANDO o cenário nacional e regionâl a resp€ito da etevada
capacidade de propagaSo do novo Coronavírus (COVID-19), dotado de
potencial para causar gÍande contaminaçáo,

CONSIDERANDO que a Saúde, nos lermos clo artigo 196 da Consütuiçáo da
República Federativa, é direito de todos ê dever do Estado, garantído mediante
polÍtices sociais e econômicas que visem à reduçáo do risco de doençB e de
outros agravos e ao ecesso universal e igualitário às açôes ê serviços para sua
promoçáo, proteçáo e recuperação;

CONSIDERANDO a Declaraçáo de Emergência em Saúde Púbtica de
lmportância lnternacional pela OMS em 30 cle janeiro de 2020, em decorrência
da lnbcção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);

CONSIOERANDO a Lei no 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que estabelece
medidas para enÍrentamento da emergéncia de saúde pública de importáncia
intemacional deconente do Coronavírus (COVID-19) e a Portaria no 356. de 11
dê março de 2020, que regulamenta a operacionalização da referida Lei;

CONSIOERANDO que o Govemo clo Estado do Amapá, através do Decreto No
1375, de 17 de Março de 2O2O, decretou Situação de Emergência em todo o
tenitório do Amapá, visando à prevençáo, mitigaçâo, preparaçáo e resposta ao
risco de dêsastre Natural-Biológico- Epidemia.

CONSIOERANDO que a siluação demanda urgente empí€go de medidss de
prevenção, controle e contençâo de riscos, danos e agravos à saúde pública, a
fim de evitar a disseminação da doênça na cidade de Laranjal do Jari.

RESOLVE:

Art 10 DECRETAR Estedo de Emergência e de Alerta Epidemiológico no
Município de Laranjal do Jari

+
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PREFEITURA DE LARANJAL Do JARI

GAB'NETE DO PREFEITO

Art ? Fica criado o Comitê Municipel de Prevenção e Enfrentamento eo novo
Coronavírus (COVID-19). com a s€guinte composição:

I - GABINETE DO PREFEITO;

II- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;

III- PROCURADORIA GERAT DO MUNICÍPIO

IV - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCA SOCIAL:

v- SECRETARIA MUNtCtpAL DE EDUCAçÃO;

vr- SECRETARIA MUN|CIPAL DE ADMTNTSTRAÇÃO E PIâNEJAMENTO;

vil - SECRETARIA MUNtCtpAL DE FTNANÇAS;

VIII- GUARDA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI;

IX - CÂMARA MUNICIPAL DE I.ARANJAL DO JARI.

Art 30 Fica AUTORIZADO O Comitê Municipal de Prevençáo e Enfrentamento
ao novo CoronavÍrus (COVID-19), coordenado pêla SêcÍetaria Municipal de
Saúde, a respond€r os casos omissos e editar stos e orientaçôes
suplementares.

Art 4o Este Decreto entra em vigor ns deta cle suâ publicâÉo

REGISTRE.SE,
GABINETE DO

LARANJAL

§E E CUMPRA§E.
DE LARANJAL DO JARI.

e2020.

osta
Laranjal do

,;ls, .lt_
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LÁ{.l.__-d
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ESTAOO DO AMAPÁ
PRFEÍTURA DE LAMNJAL DO JARI

CNPJ (MF) 23.(m.90í00o1 so
GABITETE Ílo PRTETO

DECRETO No ggG,2g20- GÂB/PilLJ, de 26 dc tarço de 2O2O'

DECLARA ESTADO DE

CALAilIÍIADE PÚBLICA EÍÚ RAZÂO

DA GRAVE CRISE DE PANDEMIA

DO covlt -í9 (NOVO

coRoNAvlRUS), E SUAS

REPERCURCUSSÔES NAS

F|NANçAS PÚBLEAS NO

ilUNrcIPrc DE LARANJAL DO JAR!

T.ICLUSNE PARA OS FINS DO ART.

65 DA LE! COi,PLEÍI'ENTAR NC'IOí'

DE ,f DE MÀO DE 2000' E DAS

OUTRAS PROVDÊNCIAS.

O Excelertbsimo Ser*nr ilARCIO CLAY DA COSTA SERRÃO' Prefeito do

MLricíÍo de Lararlal do Jari, rrsando das afibüs€s qrJe he são conEridas por lei e;

coltlslDERAl{DO qw compete pri\raüvamente ao Prêfeito decretar Estado de

Calamidade PribÍca, coríorme determina o art' 48, inciso XXX' Da Lei Orgânica do

MuúcPio de Lararial do Jari;

cotlslDERANDo qw a Portaria do Miristério da Satrde no 
,t 88, de 3 de fuwreiro

de 2020, decbrou Emergêrria em Saude PÚbtca de Inportârrcia Nacional (ESPN) em

deconêrrcia da Hecçáo Humana pelo i'loro Comnavius;

col{sf,ERANDoqrteaLeiFederalrf,l3.gTg'defewreirode2020,dispôssobre

asmedidasparaoênrêtamentodeemergêrrciadesatrdepribtcadeimportlincia

internadonal;

COiISIDERAilDO qr-e o Pesidente da Reprblica encaminhou a mersagem rP

93'delSdemarçode2o1},aocoltlÍessoNadonal'recorfiecerrdoaemergêrrciado

surto da COVD-I9 (NOVO COROilIAVhUSI caAmioade prÔtca racional;

coils|DERÂilooqlcaCâmaradosDeprlados,em,lsdemaÍçode2020'eo

senado Federal, em 20 de março de 2020, recorfreceram a existêrrcia de cabmidade

prblica para os f rE do art. 65 da lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2OOo;

+
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c(»{slDERAilDoqrreooecretoEstadrnlÍlo.13.t3,de19demarçode2020'

declarou Estado de Cahmidade Priblica rp Estado do Amapá em Ía,áo da grare crise

de saude prblca decorenie da pandemia da COVD-19 (NOVO CORON'IAVhUS):

COilSIDERÂNDO qr.e o Decreto Estadtnl f. 1.414, de 19 de maíço de 2020'

dispôs sobre medidas de ]êstição de aglomeração de pessoas com a finaüdade de

redrzir os riscos de coríágio peb COVDí9 (Novo Coronavirs);

COI{SDERAflDO gr.n o Decreto Muicipal rf 091, de '18 de maço de 2020'

dedarcu e6tado de emeígêmia e de ahÍte epidemiológico no MurÚciÍo de Lerarial do

Jad;

CONSIDERANDO que o Decreto Muicipal no 092, de í8 de março de 2020'

dispôs sobre medidas de resüi@es da agbmeração de pessoas coín a finaldadê de

redLeir os ricos de contágio peb COVD-19 (Novo CoronavÍus);

CoNSIDERANDO a sua repeÍct§são nas finarças próIcas em âmbito nacional,

estadul e murÍcipal notadamenb paÍa os fns do aít 65 da Lei complemertar Ílo. 10'l'

de 4 de maio de 2000;

col{slÍrERÂ,ilDo ainda todos os esíorços de reprogramaçáo fnancoiros já

empreendidos para ajustar as contas mrrÍcipais, em üft.de da marnÍerçáo da

prestação dos serviços prblcos e da adoção de rnedidas do âmbito mrricipal para o

enfiretamerilo da grarre sitração de satrde ptôtca.

COI{SIDERANDOqueaCâmaradosDepúados,emlEdemaçode202O'eo

senado Federal, em 20 de nrarço de 2020, recorüeceram a exjstêrria de cahmidade

priblica para os fins do art- 65 da lei conpbmentar no 10'1, de 4 de rnaio de 2000;

Art.ío-FicadedaradoEstadodeCahmidadePr.rblca,pamosfirsdosart'65da

Lei complemertar no. 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), com efeitos até dia 31 de

deEmbÍo de 2o2o, em raáo da grar,e crise de sar.rde públca deconerte da pandemia

da coVD-.l9 (Noro Corornvtus), e suas repercussóes nes linanças pt]blicas do

MuricíÍo de Lararfal do Jari.

* '-r
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Art. ? - Ficam as aúoridades competeíúes autorizadas a adotar medidas

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

Coronaúrc), em todo Mwúchio de Laranjal do Jari.

Art. 3o - As autoridades competentes editaÉo os atos noímatircs necessários à

rêgdamentaÉo e execrção dos atos admirÍstsaüros em raáo do Estado de

Calamidade Prólica decretada.

AÍt. 40 - O Poder Epcúivo solicitaÉ, por meio de mersagem a ser erryiada a

Assembleia legislatirra do Estado do Amapá e a Câmara Mmicipalde Laranjaldo Jari, o

reconheciÍneÍrto do Estado de Calamidade Publica, para os fins dos disposto ÍE art' 65,

da Lei de Responsabifidade Fiscal.

AÍt. 50 - Este Decreto eÍúa em ügor na data da sua ptblcaçáo.

REGISTRE§E, PUBLrcUE§E E CUTPRA§E.
GABINETE DO PREF O DE LARANJAL OO JARI.

LARANJAL DOJ AP ,26D ço DE 2020.

Muni cl de Laranjal d

,N



:'

t;;;*,.E
ESTADO DO AMAPA

PREFEITIJRA DE URANJAL DO JARí
GABINEÍE DO PREFETTO

D]SPÔE SOBRE A PRORROGAçÃO DO

PRAZO ESTABELECIDO NO DECRETO

NO O92/2O2OGAB'PML' E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCNS.

CONSIDERANDO as medidas adotadas para enftetamento da emergência de saúde publica

de importância lntemacional decorÍente do Coronavírus, reeponsável pelo surto de 2019 e a

Lei 13.979, de 06 de fevereiro de2O2O;

coNslDERÂNDO o que dispõe o Decreto Estadual no 1.413, de Í9 de março de 2020, que

declara Estado de Calamidade Púb{ica, para os fins do art. 65 da Lei Complementar no 101,

de 04 de maio de 2000, em razâo da grave crise de saúde púbtica deconente da pandemia

da COVID-19, novo CoronavíruS, e suas repercussôes nas finanças públicas do Estado do

Amapá e dá outras providências, considerando, tamtÉm, o que dispôe o Decreto Estadual no

1.414, de 19 de março de 2020, que dis@ sobre medidas de restrição de aglomeração de

..-. pessoas, com a finalidade de reduár os riscos de contagio de moléstia grave denominada

Novo Coronavírus, COMD-I9, e adota outras providências;

CoNSIDERANDO o que dispôe o Decreto Municipal 096, de 26 de Março <le 2020, que

declara Estado de Calamidade Pública no âmbito do Município de Laranjal do Jari'

reconhecido pela Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, através do Decreto

Legislativo no 0969, de 27 de março de 2020;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de pronogar o prazo, por ainda perdurar a situação

de pandemia, havendo a necessidade de manter a mediJa de isolamento social, com vistas

+

DECRETO N'156/2020 DE 04 ttAlo DE 2020

O PREFETTO UUNICIPAL DE LARA}'IJAL DO JARI-AP, usando das atribuições

que lhe sáo conÍeridas são conbridas poÍ Lei, e;
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a prevenir e @mbater o avanço do Novo coronavírus (covlD-lg), conbrme orientação do
Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento.

OÊ-SE CIENCIA, REG E§E, PUBLIQUE€E E CUMPRA§E.

DE I.ARANJAL DO JARI

LARANJ 04 AIO Dv

P EFEIT DE URANJAL DO JA

o

DECRETA:

Art ío - Fica pronogado até o dia 31 de Maio de 2O2O o prazo estêbelecido íro arl. lo
e demais artigos do Decreto Municipal no 092, de lg de maço & 2020, sobre a prevenção
e cuidados aos casos por ventura confirmados do Novo coronavírus, conforme às
orienta@s do comitê Municipal de prevençáo e Enfentamento ao novo coronavírus
(covro-1s).

AÍü ? - Fica pronogado até o dia 31 ds Maio de 2o2o o prazo estabelecido no art. 40

do Decreto Munbipal no 092, de íB de março de 2o20, sobÍe a suspenção das ativtrades
letivas de toda a Rede Escolar Pública e Priveda de Ensino no âmbito clo Município de
Laranjal do Jari.

§ío - O expediente intemo das rotinas para o trabalho dos servidores públicos lotados
na secretaria Municipal de Educação, ficam regidos por portaria própria a ser publicada no
Diário Eletrônico Municipal.

§? - No âmbito do Ensino privado, as Escolas poderão funcionar com a realização

de atividade pedagogicas, com o advento cte gravaçâo e/ou preparação de aulas, desde
que náo ocona aglomeração.

Parágrafo único - A Secrêtaria Municipal de Educação clefinirá as diretrizes para

obrta das atividades pedagogkrs não presenciais, com base nas normativas dos
Conselhos Nacional e Estedual de Educaçáo.

AÊ 30 - Este docreto entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE
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PORTARIA NO 369. DE 29 DE ABRIL DE 2O2O

Dispóe acerca do atendimento do Cadastro único para
Programas Sociais do Govemo Federat - Cadastro Único,
disposto peto Decreto n" 6.135, de 26 de junho de 2OO7, no
Distrito Federal. e nos municípios que estejam ern estado de
catamidade púbtica ou em situaçáo de emergência
reconhecidos pelos governos estadual municipaL do Distrito
Federat ou FederaL inctusive a Emergência de Saúde Púbticã de
lmportância lnternacional declarada pela Organizaçáo MundiaL
da Saúde. em 30 de janeiro de 2O2O. em decorência da
lnfecçáo Humana peto novo coronavirus (COVID-19).

O MINISTRO DE ESTADO DA CIDADANIA. no uso das atribuiçôes que lhe confeÍem os incisos I e
ll do parágrafo único do arl 87 da ConstituiÉo, o inciso lll do arl 12 c,/c o art. 28. o art. 3O-4, e o arl 3O-C
da Lei no 8.742. de 7 de dezembro de 1993. tendo em vista o disposto na Lei no 13.979. de 6 de fevereiro de
2O2O, e no Decreto nô 10.282. de 20 de março de 2O2O. e

Considerando que a OrganizaÉo Mundial da Saúde declarou, em 30 de janêiro de 2O2O. que o
surto do novo coÍonavírus (Covid'lg) consütui uma Emergàrcia em Saúde hiblica de lmportância
lnternaciona[:

Considerando o DecÍeto Legisüaüvo nô 6. de 2O2O. que reconhece, para os fns do art. 65 da Lei
comPlemeítar n' 1O1. de 4 de maio de 2ooo, a ocorrência do estado de catamidade púbtica, nos termos
da soucitãÉo do Presidentê da República encaminhada por meio da Mensagem no 93, de 18 de março de
2o2o.

Considerando a Medida Provisória n. 953. de 15 dê abrit de 2O2O, que abre crédito
extraordinário em favor do Ministerio da Odadania. no vator de R$ 2.55O.OOO.OOO,OO. para o fim que
especifica.

Considerando o papet do Sisteína Unico de Assistência Sociat -SUAS no contexto da
EmeÍgàlcia em Saúde Púbüca. de proteção da populâÉo êm situação de vulnerabil.idade e risco sociâl e
no desenvolvimento de medidas parâ prevenir e mitigar riscos e agravos sociais decorentes da
disseminação do Covid-19:

Considerando gue o Ministério da Saúde - MS decLarou, por mêio da Portaria n" 188, de 3 de
fevereiro de 2O2O. Emergência em Saúdê Pribtica de lmportância Nacional em decorrência de infecção
humana peto covid-19:

Considerando a Portaria MS n" 454, de 20 de março de 2O2O, que declara. eín todo o território
nacional o estado de transmissão comunitária do Covid-19:

Considerando a Portaria MC no 332 de 24 de março de 2O2O, que dispóe acêrca de medidas
para o enfrentamento da emergàrcia de saúde públ.ica de importância internacional decorrente do
coronavírus, COVID-lg, no âmbito do Sistema Único de Assisténcia SociaL

Considerando a Portaria n' 2.601. de 6 de novembro de 2018, dispóe sobre a utitização de
recursos transferidos fundo a fundo peto Ministério do Desenvolvimento Social - MDS para o incremento
temporáíio e a estruturação da rede no âmbito do SUAS.

Considerando que a Portaria no 90, de 3 de sêtembro dê 2013. do Ministério do

I
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Desenvolvimento Sociat - MDS. estabetece os paràmetros e procedimentos retativos ao cofinanciam
federaL para oferta do Serviço de ProteÉo em Situaçôes de Caüamidades Púbticâs ê Emergàrcias. e
Portaria MDS no 113. de 10 de dezembro de 2015. regul.amenta o colinanciamento ÍederaL do SUAS e
transferàlcia de recursos na modatidade fundo a fundo:

I

Considerando o disposto na Resoluçáo no 1O9. de 11 de novembro de 2OO9. do Consetho
Nacionat de Assistência Sociat - cNAs. que institui a Tipilicaçáo Nacionat dos Serviços socioassistenciais e
definê êntre os serviços de proteção social especial de atta comptexidade, o Serviço de protêçao em
Situaçoes de Catamidades Púbticas e de Emergênciasi e

Considerando as Resotuçoes no 7, de 77 de maio de 2013. e n" 12. de 11 de junho de 2013. da
Comissáo lntergestores Tripartite - CIT e do CNAS. respêctivamente, que dispõem sobre os parâmetros e
cÍitérios para a traníerências de recursos do colinanciamento federal. para a oferta do Serviço de Proteção
em Situações de Catamidades Púbticas e de Emergências no âmbito do SUAS. resoLve:

ArL 1" Dispor sobre o repasse financeiro emergencial de recursos federais para a execuçáo de
açôes socioassistenciais e estruturaçáo da rede do Sistema Único de Assistência Sociat - SUAS, no âmbito
dos estados. Distrito FedeÍat e municípios devido à situação de Emergência em Saúde Púbtica de
lmportáncia NacioÍrat - ESPIN. em decorrência de iníecção humana pe[]o novo coronavírus, Covid-1g.

Parágràfo único. A Secretaria Nacional de Assistência SociaL - SNAS pubticará em seu sítio
eletrônico na internet listagem constando os entes etegíveis ao repasse financeiro emergencial de
recursos federais, constando as metas fisicas e financeiras.

Art,2o O recurso emergencial de que trata esta Portaria têm como finaüdade aumentar a
capâcidâde de respostã do SUÀS no atendimento às famílias e aos indivíduos em situação de
vutnerabilidade ê risco social decorrente do COVID-19. promovêndo:

| - estruturaÉo da rêde do SUAS por meio da aquisição:

d de Equipamentos de Proteçáo lndMduat - EPI para os profissionais das unidades Fltlbücas de
atendimento do SUAS: e

b) de al.imentos. prioritariamente ricos em proteína. par:l pêssoas idosas e com defciàrcias
acolhidas no Serviço de Acolhimento lnstitucional e em atêndimento no ServiÇo de ProteÇão SociaL

Especiat para Pessoas com Defciência, ldosas e suas FamÍtias:

ll - cofinanciamento de açõês socioassistenciais visando ao enftêntamênto da situaÉo de
emergência em decorrência do Covid-lg.

Art. 30 Faráo jus ao repasse financeiro emergencial de que trata esta Portâria. destinado à
estruturaÉo da rede para aquisição de:

| - EPl. nos termos da alínea 'a' do inciso I do art 20. os estados. o Distrito Federal e os
municíFios que possuam unidades púbticas e estatais de atendimento do SUAS: e

ll - atimentos, nos terrnos da alinea'b' do inciso I do arL 20, os estados, o Distrito Federal e os
municíFÍos que possuam unidades de:

a) acolhimento para pesscr idosr ou com deficiência: ou

b) centÍo-die.

§ 1" Para calculâÍ as metas fisicas dos municípios, do Disvito FederaL e dos estados etegíveis.
nos termos do inciso I do câpul será computado o guantitaúvo de trabalhadores registrados no Sistema

de Cadastro do Sistema Único de Assistência Sociat - CadSUAS, no mês de abrit de 2O2O. nas seguintes
unidades púbücas e estâtais:

I - Centro de Referência de Assistência SociaL

ll - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

lll - Centro-Dia:

lV - Centrc.PoPi

V - CentIo de ConvivÉncia: e
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Vl - Unidades de aco{himento.

§ 2o Fara calcular as metas físicas dos municípios. do Distrito Federal e dos estados
nos termos do inciso ll do capul seráo somados o quantjtativo de vagas em unidadês de acolhi
públ.icas e privadas, para pessoas idoses e para pessoas com deíiciência registrados no cadSUAs dê âbril.
dê 2o2o e de pessoas atendidas em Centro-Dia (ou serviço equivalente) registrados no censo do Sistema
Único de Assistência Sociat - Censo SUAS 2019.

Art 40 O repasse de recursos referente à estruturação da rede dâr-sê-á diretamente do Fundo
Nacional de Assistência Sociat - FNAS aos fundos de assistência sociat dos estados. municípios e do
Distrito Fedetal no exercício de 2o2o, em duas parcelâs. cada uma referente a 3 (três) mes6 da demanda
aferida nos termos do ârt 3o, observada a disponibilidade orçâmentária e financ€ira.

§1" O cátcuto dos vatores a serem transferidos nos termos do caput para a estruturação da rede
quanto a aquisição de:

| - EPI observará o \rator de refeÉncia de R$ 175.OO (cento e setenta e cinco reais) mensat por
trabathador mutüpticado peto quantitativo de tràbathadores a serem contemplados: e

ll - alimentos obsenraÉ o vator de rêfêrência de R$ 115.OO (cento e quinze reaid mensal por
pessoa, mutüpticado pêl.o quantitativo de pêssoas a serem contempladâs

§2" A segunda parceta referente ao inciso I do S1" estará condicionada à real necessidade de
uso de EPl, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde - MS, conforme ato complementar
da SNAS.

ArL 50 Farão jus ao recurso ernergenciaL de que trata esta Portaria. desünado ao
cofinanciamento federal das ações socioassistenciais os estados, municÍpios e Distrito Federat que
possuam pessoars que:

| - necessitem ser â[ojadas o{r remanejadas do seu atual [oca[ de acolhimento, conforme
orientaçáo do Ministério da Saúde - MS quanto ao distanciamento social.: ou

ll - sê encontrem em situaçáo de rua. desabrigados. desalojados ou em situação de imigraçao.

§ 1" Para lins de aferiçáo do critério previsto no caput. os municípios e o Distrito FederaL
etegiveis obsewarão o somatório da:

I - metade da quantidade. arredondadas para cima, de pessoas em situaçáo de rua cadastradas
no Cadastro Único de Programas Sociais do covemo FederaL - Cadastro Único. com registro ativo em
março de 2O2O:

ll - quantidade de vagas em serviços de acothimento cadastrados no CadSUÂS, com registro
aüvo em março de 2O2O: e

lll - quanüdadê de imigrantes interiorizados entre abri[ de 2018 a dezembro de 2019, conforme
ÍegistÍo do Subcomitê de lnteriorização da Operação Acothida:

§ 2" Para fns de aferiÉo do cdtério previsto no caput. os estados etêgíveis obsenrarão a
quantidade de vagas em sêrviço de acothimento cadastradas no Cadastro Único. com registro ativo em
março de 2O2O.

§ 3" Limita-se o cof nanciamento ao máximo de 5 (cinco) mit pessoas por ente eLeqível

S 40 O timite estabêtêcido no parágrafo anterior poderá ser amptiado. respeitando-se a
disponibiLidade orçamentária e llnanceira, bem como a capacidade de acolhimento municipat durante a
situação de Ernêrgàrcia em Saúde Pública dê lmportância Nacional êm dêcorrência do COVID-1g.

Art. 6" Os entes com saldo em conta do SeÍviço de Proteção em Situações de Catamidades
Púbticas e Emergências quando da pubticaçáo desta Portaria poderão reprogramar os vatores para as
despesas com enfrentamento à ESPIN decorrente do Covid-1g, excêto os repasses realizados com
fundamento nas Portarias MDS no 42O. de 18 de dezembro de 2O1Z e no 558. de 28 de dezembro de 2Ol7-

AÍt. 7! O colinanciamento de ações socioassistenciais visando ao enfrentamento da situação de
emergência êm decoÍrência do Covid-lg tem coíno finatidade promover oÍiêntaÉo. apoio, atendimento e
proteção às famílias e indlvÍduos em situaÉo de vuLnerakil.idade e risco social afetados, de forma a
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permitir a esse público condiçóes adequadas de atojamento, isolamento. provisôes e outras demandas
que atendam às determinaçóes sanitárias, proteçáo. prevençáo e mitigação dos riscos quanto à i

ou disseminação do vírus.

ArL 80 Os recursos do cofnanciamento federal das ações socioassistenciais para atendimento à
situação de ESPIN decorrente do Covid-lg deverão ser apticados, atém do que dispôe o aÍL 3o da Portaria
MDS no 90. de 3 dê setembro de 2013, na garantia de;

| - ações vottadas à proteção social orientaÉo e informação da populaÉo em situaçáo de
vutnerabitidade e risco sociaL com vistâs à prevenção do Covid-lg e disseminação do vírus:

ll - provimênto de condiçôes ãdequadas de alojamento e isolamento, observadas as
orientações do MinistéÍio da Saúde, de modo a evitar agtomeraçóes que propiciam a disseminaçào da
Covid-19:

lll - adaptaÉo de espaços írsicos com intuito de criar acomodaçóes individuais ou isolar grupo
ou apoio a outras formas de atojamento provisórios adequadas à reatidade tocal., quê obedeçam aos
critérios de separàção de pequenos grupos para evitar aglomeraçóes que propiciam a disseminação do
covid -19:

lV - atimentaçáo, outros itens básicos e bens necêssários que assegurem pÍoteçao da
populâÉo ou evitem a propagação do Covid-1g:

V - medidas de assistência emergencial para acothimento a pessoas em situação de
vuheratiüdade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária, agravada pelâ pandemia
do Covid-lgi

Vl - locação de moradia temporária ou hospedagem para indivíduos ou grupo familiar por meio
de contratos cêtebrados pel.o poder púbtico:

Vll - apoio com aümentaÉo e outros itens biisicos a alojamentos provisórios geridos por
organizações da sociedade civil

Vlll - locomoçáo das equipes e usuários do SUAS para acesso ou prestaçáo de serviços
socioassistênciais: e

lX - provimento de itens necessários à comunicaçáo remota entre usuários e equipes,

Art.9" As ações referentes ao provimento de condições adequadas de organização dos
a[ojamentos, que üsem a assegurar acothimento imediato em condições dignas e de segurança.
assegurando as condiçóes básicas pâra o cumprimênto das orientações sanitárias de isolamento sociat e
higiene vottadas à proteçáo da população e prevenção da disseminação do Covid-19 serâo objeto de
orientação técnica a ser pubticadâ pelâ SecÍetaria Naciona[ de Assistência Social

Art. 10. O gestor da pol.ítica de assistência social deverá promover a grãdâtiva desmobilização
das ações socioassistenciais, implantãdas ou reorganizadas no escopo dêsta Portaria, na medida em que
Íor superada a situação de ESPIN decorrente do Covid-lg.

§1" Compôem as açóes de desmobil.ização as estrat{lias de gestão que envolvem a reduÉo de
esforços concentrados em torno de uma situaÇâo excêpcional e a adoção de procedimentos rotineiros,
cujo ptanejamento devêÍá:

| - prevenir a brusca interrupçáo das provisóes, evitando danos e maiores prejuízos aos
individuos e às famítias atendidos:

ll - impedir o descontrote ou a perda de equipamentos e materiais:

lll - evitar a sobrecarga das equipes técnicas: e

lV - adotar outuas medidas necessárias à retomada da normalidade dos serviços cotidianos. sem
prejuizo de outras açoes emergenciais.

§2o A êxêcução das açóes socioassistenciais poderá se estender após o período da situâção de
emergência, conforme demonstrada a necessidade. possibil.itando a reprogramaÇão de rêcursos
existentes a partir da elãboÍação de ptâno de aÉo vàLidado peLo MinistéÍio da Cidadania.
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Art. 11. Os recursos destinados ao cofinanciamento federaL das açôes socioassistenciais

repassados no exercicio de 2O2O diretamente do FNAS aos fundos de assistência social dos esta
municípios e do Distrito Federal em duas parcelas. cada uma referente a 3 (três) mêses de atendi
obsewada a disponibitidade orçamentária e linanceira.

Parágrafo único. O cálcuto dos vatores a serem transferidos na forma do caput obseÍvará o vaLor
de referàrcia de R$ 4OO,OO (quatrocentos reais) mensaL por pessoa, previsto no 5 20 do art 60 da Portaria
MDS no 90. de 2013, muttipticado pelc quanütativo de indivíduos a serem atendidos,

AIt 12. Os recursos repassados aos estados, DistÍito Fêderat e municípios. a Ututo de
colinanciamento federal emergencial ficâm sujeitos às normas Legais e regulamentarês que regem a
execução orçaÍnentária e financeira do FNAS. inclusive quanto à disponibiüdade orçamentáÍia e linanceira
e prestaçáo de contas.

Parágrafo único. O Ministério da Cidadania poderá. a quatquer tempo, requisÍtar informações
referentes à apticação do recurso êxtraordinário de que trata estâ portaria. para fins de anáúse e
acompânhamento de sua boa e regul,ar util.ização.

Art 13. Os recursos de que trata esta Portaria deverão onerar o Programa dê Trabatho 08.244.
5O3121CO - Enftentamênto da Emergência de Saúde Púbtica de lmportância lntemacionat DecoÍÍente do
Coronavírus e seíão destinados ao atendimento das necessidades das familias e indivíduos que êstào em
situaçáo de vulneÍabilidade e risco.

Att. 14. Os entes elegíveis, na forma dêsta Portaria, faráojus ao repassê emergencial de recursos
federais, desde que se complometam. no prazo estabetecido:

| - às regras firmadas no Termo de Aceite e Compromisso, disponitiLizado peLo Ministério da
cidadania em seu sítio institucimal na lntemet https:,/apticacoes.mds.govbr/snas/termoaceite
./emergencia-cwid_19,/index.php i e

ll - a prestar contas na forma da Portaria MDS n" 113. de 10 de dezembro de 2O15, e demais
procedimentos disciplinados em ato específico. conjunto. da Secretaria NacionaL de Àssistàrcia Social e da
Secretaria de Gestão de Fundos e Transferàrcias.

§ 1" Os gestores deverão encaminhar o Termo de Aceite e Compromisso à ciência dos
respecüvos conselhos de assistência sociaL

§ 2" Especificamente quanto à ações socioâssistênciais, o ente também deverá apresentar
plano de ação em sistema informatizado especííico.

Art 15. Os respectivos Conselhos de Assistência Sociat deverão apreciar. acompanhar e fiscalizar
a implementaçáo das ações, os resultados e a prestaçáo de contas dos rêcursos repassados na forma
desta Portaria.

Art 16. A secretaria Especiat de Desenvolvimento Social por meio da Secretaria NacionaL de
Assistência Social expedirá normativas e orientaçõês complementares à materia dasciptjnada.
especialrnente quanto:

I - ao Termo de Aceite e Compromisso:

ll - ao Püano de Açáol ou

lll - aos procedimentos dê prestação de contas,

Art. 17 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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iryW,Você pode acessar o texto integral da Portaria ne 369, de 29 de abril de 2020, do
Ministério da Cidadania, bem como o texto da Portaria SNAS ne 63, de 30 de abril de
2020 podem ser acessadas clicando nas imagens abaixo ou nos seguintes endereços:

ô Portaria :169/m2l):
2O2V/oef/ohba/ohÍ

br redesua ortaria-no-369-dê- -d

ó PoÊaria 63/2020: htto://bloE.mds-eov brlredesuas/31521-2

ê Vídeo dê Apoio Técnico da SÍ{Â5 e do FNAS sobre a Portaria 369;
httDs://\ rww,voutube comlwatch?v=ShLRBEeCAa4& featurê=youtu.be

ô -- zffir§r
Clique na imagem para acêssar a

Portâria 369/2O2O

ou eqÚ.

Assista o vídêo com orienteções sobre a Portaria
3691?020 das equipes da Secrêtaría Nacional de
Assistência Social e do Fundo Nacional de Assistência
Social.

Cliquê na imagêm para acessar o
vídeo sobre Portaria 369/2020

ou oggi.

- ãffiiEfl

Clique na imagem para acessar a

Ponaria 63/2020

ou?gÚ.

3úas dô -'"" ãffiigii

Acesse o sistema do Plano de Ação para as
Açõês Socioassistenciais prêvistas no artigo 5e

da Portariã 36912020

Clique na imagem para acessar o
Sistema do Plano de Ação sobre o aÉ. 59 da Portaria

36912O2O

ou !g-ui.
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&,rA. cnrÉnpt METAS E úLcuro Dos REcuRsos

1. O que dispõe a Portaria ns 369 de 29 de abril de 2O2O?

A Portaria ne 36912020, editada pelo Ministério da Cidadania, dispõe sobre o repasse
financeiro emergencial de recursos federais para a execução de ações
socioassistenciais e estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Social -
SUAS, no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios devido à situação de
Emergência em Saúde Pública de lmportância Nacional - ESPIN, em decorrência de
infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19).

A portaria estabelece os critérios e a operacionalização deste repasse de recurso
financeiro emergencial, que será realizado por meio de transferência fundo a fundo,
com a finalidade de aumentar a capacidade de resposta do SUAS no atendimento a

famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente da
covlD-19.

A Portaria ns 63, de 30 de abril de 2020, traz aspectos da operacionalização da adesão

ao repasse financeiro emergencial de recursos federais previstos nesta Portaria nQ

369/2020.

2. A que se destina o nepasse financeiro emergencial de recursos federais
previstos na Portaria ns 369, de 29 de abril de 2020?
Os recursos previstos na Portaria ns 369, de 29 de abril de 2O2O, destinam-se a

promover:

l. Estruturação da rede do SUAS por meio da:
a. aquisicão de Eouipamentos de Protecão lndividual - EPI para os

profissionais das unidades públicas e estatais de atendimento do SUAS;

ll. Cofinanciamento de aÇões socioassistenciais visando ao enfrentamento de

situação de emergência em decorrência do Covid-19. por meio da proteção,

orientação, apoio e atendimento de famílias e indivíduos em situação de

vulnerabilidade e risco social afetados pela situação, de forma a permitir a

esse público condições adequadas de alojamento, isolamento, provisôes e

outras demandas que atendam às determinaçôes sanitárias, proteção,
prevenção e mitigação de riscos quanto à infecção ou disseminação do
Coronavírus.

J

b. aouisicão de alimentos, orioritariamente ricos em oroteína. oara
oessoas idosas e oessoas com deficiência acolhidas no Servico de
Acolhimento lnstitucional e em atendimento no Servico de Protecão
Social Especial para Pessoas com Deficiência, ldosas e suas Famílias.
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IMI3, Quem poderá rêcebêr o repasse fínanceiro emerSencial de recursos federais
previstos na Portaria ns 369, de 29 de abríl de 2O2O?

As informações sobre quem poderá receber o repasse financeiro emergencial de
recursos federais estão dispostas no Art.3e e Art.5e da Portaria e dependem da
destinação dos recursos, conforme a seguir.

r Farão jus ao repasse financeiro emergencial destinado à aquisição de
Equipamentos de Proteção lndividual - EPl, os estados, o Distrito Federal e
os municípios que possuam unidades públicas e estatais de atendimento do
SUAS.

Farão jus ao repasse financeiro emergencial destinado à aquisição de
alimentos para pessoas idosas e pessoas com deficiência os estados, o
Distrito Federal e os municípios que possuam: a) Unidades de acolhimento
para pessoa idosa ou com deficiência; ou b) Centro-dia (ou serviço
equivalente).

Farão jus ao repasse financeiro emergencial destinado ao cofinanciamento
federal das ações socioassistenciais os estados, o Distrito Federal e os
municípios que possuam pessoas que: a) necessitem ser alojadas ou
remanejadas do seu atual local de acolhimento, conforme orientação do
Ministério da Saúde quanto ao distanciamento social; ou b) se encontrem
em situâção de rua, desabrigados, desalojados ou em situação de imigração.

4, Por que o meu
municípios/estados elegíveis?

município/estado não está na listâ de

O município/estado não está na lista de elegíveis porque não se encaixou nos
critérios para os quais os recursos foram priorizados. Os critérios para elegibilidade
aos recursos dependem da destinação dos mesmos, conforme a seguir.

Para aquisição de EPI: registro de trabalhadores em unidade pública estatal
do SUAS (CRAS, CREAS, Centro-Dia, Centro POP, Centro de Convivência,
Unidades de acolhimento) no Sistema de Cadastro do SUAS (CadSUAS) no
mês de abril de 2020.

Para aquisição de alimentos: registro de vagas em unidades de acolhimento,
públicas e privadas, para pessoas idosas e para pessoas com deficiência no
CadSUAS em abril de 2020 e registro de pessoas atendidas em Centro-Dia
(ou serviço equivalente) no Censo SUAS 2019.

Para cofinanciamento de açôes Socioassistenciais: pessoas em situação de
rua cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal com registro ativo em março de 2020; vagas em serviços de
acolhimento cadastradas no CadSUAS, com registro ativo em março de
2O2O; e registro de imigrantes recebidos por meio da Estratégia de
lnteriorização do Governo Federal (Operação Acolhida) entre abril de 2018
e dezembro de 2019.

I
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Dos entes federados,5.540 municípios e 24 estados foram elegíveis para receber
recursos da Portaria ns 36912020.

A listagem constando os entes elegíveis ao Íepasse financeiro emergencial de
recursos federais está disponível no sistema do Termo de Aceite:

5. Como foi calculada a meta física para a aquisição de EQUIPAMENTOS DE

PROTEçÃO INDIVIDUAt (EPl)? Foram contabilizados todos os trabalhadores ou só
os que atuam nos serviços?

A meta física para a aquisição de EPI corresponde ao quantitativo de trabalhadores
que atuam nas unidades públicas e estatais do SUAS no estado, DF ou município.
conforme registrado no CadSUAS no mês de abril de 2020 (§ 1e, Art. 3e).

Portanto, o cálculo da meta física de cada município, DF e estado foi realizado a partir
da soma dos trabalhadores das seguintes unidades públicas e estatais: CRAS, CREAS,

Centrc Dia, Centro POP, Centro de Convivência, e Unidades de Acolhimento.

É importante destacar que esse cálculo não inclui os trabalhadores da gestão.

6. Como foi calculado o valor ofertado para a aquisiçâo de EQUIPAMEIúTOS DE

PROTEçÃO TNDTVTDUAT (EPt)?

Conforme Art.4e da Portaria, o cálculo do valor a ser transferido para aquisição de
EPI considera: o quantitativo de trabalhadores das unidades públicas e estatais
registrados no CadSUAS em abril de 2020; um kit diário de EPI com um valor mensal
de referência de RS 175,00 (cento e setenta e cinco Reais); e a previsão de compra
de EPI por três meses. Portanto, o valor final corresponde à multiplicação do número
de trabalhadores, pelo valor de RS 175,00, por 3 (considerada a referência de três
meses).

Por exemplo, supondo que um município tenha 8 trabalhadores, o valor que poderá
receber corresponde a: 8 x RS 175,00 x 3 meses = RS 4.200,00 (quatro mil e duzentos
Reais).

Cabe destacar que a segunda parcela para aquisição de EPI estará condicionada a

requerimento do órgão gestor e à demonstração da real necessidade de uso de EPI

pelo ente, aprovada por meio de resolução do respectivo conselho de assistência
social a ser informada no sistema informatizado, conforme Art. 5s da Portaria ne 63,
de 30 de abril de 2020.

5
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I@7. Como foi calculada a meta Íísica para a aquisiçâo de AIIMENTOS?

A meta física para a aquisição de alimentos corresponde ao número de vagas em
unidades de acolhimento, públicas e privadas, para pessoas idosas e para pessoas
com deficiência registrado no CadSUAS de abril de 2020, acrescida do número de
pessoas atendidas em Centros-Dias (ou serviços equivalentes) registrados no Censo
SUAS 2019 (§ 2e, Art. 3e).

8. Como foi calculado o valor ofertado para a aquisição de ALIMENTOS?

Conforme Art. 4e da Portaria, o cálculo do valor a ser transferido para aquisição de
alimentos considera: o quantitativo de vagas em unidades de acolhimento, públicas
e privadas, para pessoas idosas e para pessoas com deficiência registrado no
CadSUAS de abril de 2020; acrescida do número de pessoas atendidas nos Centros-
Dias (ou serviços equivalentes) em agosto de 2019, conforme registrado no Censo
SUAS 2019; multiplicado pelo valor de RS 115,00 (valor de referência mensal por
pessoa); multiplicado por 6 (referência de seis meses).

Por exemplo, supondo que um município tenha 8 vagas de acolhimento de idosos, 2
de acolhimento de pessoa com deficiência e atendeu 10 pessoas em um Centro-Dia
ou similar em agosto de 2019, o valor que poderá receber corresponde a: 20 (8 + 2+
10) x RS 115,00 x 6 meses = RS 13.800,00 (treze mil e oitocentos Reais).

Cabe destacar que o repasse de recursos referentes à aquisição de alimentos dar-se-
á diretamente do Fundo Nacional de Assistência Social aos fundos de assistência
sociaf dos estados, municípios e do Distrito Federal, no exercício de 2020. Ocorrerá
em duas parcelas, cada uma referente a três meses da demanda aferida, observada
a disponibilidade orçamentária e financeira.

9. Como Íoi calculada a meta física e o valor ofertado para o cofinanciamênto das
AçÔES SOCTOASSTSTENCTAS?

Os recursos a que se referem o inciso ll do Art. le (cofinanciamento de ações
socioassistenciais visando ao enfrentamento da COVID-1g) tiveram sua base de
cálculo e metas de atendimento por meio da soma de:

Quantidade de vagas em serviços de acolhimento cadastradas no CadSUAS,

com registro ativo em março de 2020;

Metade da quantidade de pessoas em situação de rua cadastradas no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro
Único), com registro ativo em março de 2O2O;

Quantidade de imigrantes recebidos pelo município por meio da Estratégia
de lnteriorização do Governo Federal com a Operação Acolhida entre abril
de 2018 e dezembro de 2019.

a
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INA meta corresponde à soma destes três números e, embora tenha se considerado
para seu cômputo a quantidade de vagas em serviços de acolhimento, não se refere
apenas a ações relacionadas a estes serviços. Desse modo, a meta relacionada ao
cofinanciamento das ações socioassistenciais relacionam-se à proteção, orientação,
apoio e atendimento de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco
social afetados pela situação de emergência em saúde, de forma a permitir a esse
público condições adequadas de alojamento, isolamento, provisões e outras
demandas que atendam às determinações sanitárias, proteção, prevenção e
mitigação de riscos quanto à infecção ou disseminação do Coronavírus (Art.7e).

Os valores foram calculados multiplicando essa meta por um valor de referência de
RS 400,00 (quatrocentos Reais) e por 6 meses.

Por exemplo, supondo que um município tenha 100 pessoas em situação de rua
registradas no Cadastro Único, recebeu 20 migrantes, e tem uma unidade de
acolhimento com capacidade de 30 vagas, teria uma meta de 50+3Oi20 = 10O, sendo
que os 50 correspondem a metade das 100 pessoas em situação de rua registradas
no Cadastro Único. O valor ofertado ao município será, portanto: 100 x RS 400,00 x
6 meses= RS 249.000,00 (duzentos e quarenta e nove mil Reais).

10. É possível atualizar o cadastro de profissionais no sistema CADSUAS para fins
da portaria?

Não. Conforme disposições da Portaria, o cálculo das metas ofertadas foi realizado
com base nos números registrados no CadSUAS no mês de abril de 2020 (§ 1e, Art.
3e), não sendo possível alterá-la para fins desta Portaria.

11. É obrigatório ofertar atenditnênto â todo o número de "vagas"/meta? Caso não
se atenda a(sl meta (s) aceita(s), o recunro terá que ser devolvido ou
reprogramado?

Sim, a partir da realização do aceite de uma determinada meta, é necessário o
atendimento a, no mínimo, o número que foi aceito. Caso a meta não seja atendida,
a situação deverá ser indicada na pÍestação de contas para fins de devolução.

O uso dos recursos referentes à estruturação da rede do SUAS - aquisição de EPI e
aquisição de alimentos - está condicionado ao período de ocorrência do estado de
calamidade pública no país, não podendo os recursos serem reprogramados.
Todavia, os recursos referentes ao cofinanciamento das ações socioassistenciais
poderão ser reprogramados a partir da elaboração de um plano de ação validado
pelo Ministério da Cidadania, tendo em vista que a execução destas ações poderá se
estender após o período da situação de emergência, conforme demonstrada a
necessidade (§2e do Art. 10).

Conforme Art. 10, o gestor da Política de Assistência Social deverá promover a
gradativa desmobilização das ações socioassistenciais, implantadas ou reorganizadas

7
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iM=no escopo desta Portâria, na medida em que for superada a situação de emergência
em saúde decorrente da COVTD-l9.

12. Como foi realizado o levantamento dê imigrantês interiorizados? Onde pode
acessar essa informação?

O levantamento do número de imigrantes interiorizados refere-se ao quantitativo de
venezuelanos deslocados do Estado de Roraima para outras Unidades da Federação
no país, por meio da Estratégia de lnteriorização do Governo Federal, implementada
no âmbito da Operação Acolhida.

O Ministério da Cidadania coordena o Subcomitê Federal para lnteriorização e,

mensalmente, compila os dados referentes aos imigrantes interiorizados para
diversos municípios brasileiros, dentro dos protocolos da Operação Acolhida em
Roraima. Em parceria com a Organização lnternacional para Migrações (OlM), e
elaborado um Boletim com a evolução mês a mês dos quantitativos da interiorização.
De abril de 2018 até maio de 2020, foram interiorizados 37.618 imigrantes para 563
municípios.

Os Boletins com os dados da interiorização de imigrantes venezuelanos pode ser
acessado no Blog da Rede SUAS no seguinte endereço eletrônico:
httD ://blos.mds.sov. br/redesuas/orotec ao-social- 2/#1583332648897 -328e a7 97 -
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Clique na imagem

A Estratégia de lnteriorização é realizada pelo Governo Federal com o objetivo de
oferecer mais oportunidades de inserção socioeconômica aos imigrantes e diminuir
a pressão sobre os serviços públicos do Estado de Roraima.
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B. REPASSE E USO DOS RECURSOS EMERGENCIAIS . GERAT

1. Como se dará o repasse financeiro emergencial de recurcos federais previsto
na Portaria ne 359, de 29 de abril de 2020?

o repasse de recursos dar-se-á diretamente do Fundo Nacional de Assistência Social
- FNAS aos fundos de assistência social dos estados, municípios e do Distrito Federal,
no exercício de 2020.

Serão abertas contas específicas para a destinação dos recursos referentes aos itens:

a) aquisição de EPI; b) aquisição de alimentos; c) cofinanciamento das açôes

socioassistenciais.

O repasse ocorrerá em duas parcelas, cada uma referente a 3 (três) meses da

demanda aferida para cada item, observada a disponibilidade orçamentária e

financeira.

A segunda parcela referente ao inciso I do §1e (aquisição de EPI) estará condicionada

à real necessidade de uso de EPl, de acordo com as recomendações do Ministério da

Saúde - MS. Portanto, deverá ser solicitada pelo gestor por meio de requerimento
específico a ser disponibilizado eletronicamente e aprovada por meio de resolução

do respectivo Conselho de Assistência Social.

2. O repasse financeiro emergencial de recursos Íederais previsto na Portaria ne

369, de 29 de abríl de 2020, pode ser destinado ao atendimento de quais públicos?

O Art.2e da Portaria divide a aplicação dos recursos em duas grandes ações:

estruturação da rede do SUAS (aquisição de EPI e aquisição de alimentos) e

cofinanciamento de aÇões socioassistenciais visando ao enfrentamento da situação

de emergência em decorrência do Covid-19.

Especificamente quanto à estruturação da rede, é importante destacar que o
públíco se encontra definido conforme à aquisição:

o os Equipamentos de Proteção lndividual - EPI são direcionados para os

profissionais das unidades públicas e estatais de atendimento do SUAS.

os alimentos, prioritariamente ricos em proteína, são direcionados a

pessoas idosas e com deficiências acolhidas no Serviço de Acolhimento
lnstitucional e em atendimento no Serviço de Proteção Social Especial para

Pessoas com Deficiência, ldosas e suas Famílias (centros-Dias ou serviços

similares). Observa-se que quanto aos serviços a serem contemplados com

os alimentos eles podem ser de organização governamental ou geridos por

Organizações da Sociedade Civil.
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Os entes elegíveis farão jus ao repasse emergencial de recursos federais a partir do
preenchimento do Termo de Aceite e Compromisso, disponibilizado pelo Ministério
da Cidadania em seu sítio institucional: httos://aolicacoes.mds.gov. brlsnas/termo-
aceite/index.pho?termo=emersencia covid 19
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Quanto ao cofinanciamento das ações socioassistenciais para o enfrentamento d^ '-.{
situação de emergência em decorrência da COVID-1g, considerando o Art.7e da

Portaria, sua finalidade é: promover orientação, apoio, atendimento às famílias e
indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social afetados. Portanto, não há

restrição de atendimento a qualquer público no território com estes recursos.

3. Devo comprar a quantidade êxata de itens/metas quê constam no Termo de

Aceite ou é possível adequar a quantidade de acordo com a demanda? Por

exemplo, é possível comprar menos EPI e mais alimentos?

Não é possível. A demanda do município/estado/DF .iá está contemplada nos

valores aceitos, os valores foram calculados a partir dos sistemas de

monitoramento da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), além disso o

município poderia ter aceito valores menores na ocasião do aceite se considerasse
que sua demanda era menor do que a apresentada.

4. Posso usar recursos destinados à aquisição de Equipamento de Proteção

lndividual - EPI e/ou alimentos para o coÍinanciamento de ações/serviços

socioassistenciais ou vice e versa?

Não. Conforme previsto no Art. 3e, da Portaria, os recursos federais serão

repassados para as açôes específicas em contas específicas, tendo que ser realizado

aceite para cada uma das ações previstas: a) aquisição de Equipamentos de

Proteção lndividual - EPI; b) aquisição de alimentos e; c) ações socioassistenciais.

Desse modo, os recursos de cada item só poderão ser utilizados para a finalidade a

que se destina.

5. É possível utilizar os recursos do repasse financeiro emergencial da Portaria ne

369, de 29 de abril de 2O20, para a aquisição de equipamentos e materiais
permanentes?

Sim, é possível utilizer os recursos previstos no lnciso ll do Art. 2e da Portaria
(cofinanciamento das ações socioassistenciais) para a aquisição de equipamentos e

materiais permanentes, de acordo com a previsões da Portaria ns 2.601, de 6 de

novembro de 2018, que dispôe sobre a utilização de recursos transferidos fundo a
fundo pelo Ministério da Cidadania para o incremento temporário e a estrutuÍação

da rede no âmbito do SUAS.

Pode-se citar como exemplo a aquisição de aparelho celular ou computador para

serviços que atuem junto a populações mais vulneráveis que demandem apoio para

o acesso a direitos, tais como o acesso ao auxílio pecuniário emergencial previsto

na Lei ne 13.982. de 2 de abril de 2020, que somente pode ser solicitado por meio

digital.

Para fins de controle, registros e guarda documental de todas as aquisições, é

preciso observar as disposições da Portaria SNAS ne !24, de 29 de junho de 2017.
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Os recursos destinados à estruturação da rede do SUAS (lnciso l, Art. 2e) para
aquisição de EPI e aquisição de alimentos não podem ser utilizados para a aquisição
de equipamentos e materiais permanentes, tendo em vista a destinação própria de
cada um.

6. É possível utilizar os recursos do repasse financeiro emergencial da Portaria ne

359, de 29 de abril de 2020, para o pagamento dê RecuÍsos Humanos?

Sim, é possível realizar o pagamento de Recursos Humanos visando atender as
garantias elencadas no Art. 8e da Portaria. A adoção de algumas açóes pode
requerer a recomposição do quadro de profissionais, sendo, então, necessária a

contratação temporária de profissionais com estes recursos.

Os recursos repassados com base no lnciso ll do Art. 2e, direcionado ao
"cofinanciamento de ações socioassistenciais visando ao enfrentamento da
situação de emergência em decorrência da Covid-19", podem ser utilizados para o
pagamento de servidor público - comissionado, efetivo ou temporário - e estagiário
de nível superior (observada a Lei ne 11.788, de 25 de setembro de 2008) que atue
diretamente na Política de Assistência Social, ou seja com lotação no órgão gestor
desta Política.

A seleção dos servidores públicos deverá observar o lnciso ll Art. do 37, da
Constituição Federal: "a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo
com a natureza e a complexidade do cargo ou empre8o, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei delivre
nomeação e exoneração".

Cada ente federado tem autonomia na organização e realização do concurso
público, devendo ser observados os requisitos mínimos em seu planelamento,
como demanda, perfil, funções e atribuições dos profissionais, tendo sempre em
vista o cumprimento dos objetivos, diretrizes e princípios da Administração Pública
e do SUAS.

Contudo, devido a natureza do recurso que e emergencial e, portanto, temporário
recomenda-se adoção da contratação por tempo determinado para atender
necessidade temporária de excepcional interesse público. lmportante destacar que
o lnciso lX do Art.37 da Constituição Federal estabelece uma exceção ao disposto
no lnciso ll do mesmo Artigo, prevendo que lei poderá estabelecer casos de
contratação por tempo determinado.

ll

Observa-se que a Lei ne 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a

contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos do lnciso lX do Art.37 da Constituição
Federal, e dá outras providências, ressalvou algumas situações que prescindem de
processo seletivo, nos termos do §1e do art. 3e, quais sejam: calamidade
pública; emergência em saúde pública; emergência e crime ambiental; emeÍgência
humanitária; e situações de iminente risco à sociedade.
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MAlerta-se para que a remuneração dos servidores temporários, contratados de
acordo com o permissivo legal, não deverá ser superior à faixa fixada para aqueles
do quadro permanente que desempenhem função semelhante às condições do
mercado de trabalho.

Alerta-se para que a remuneração dos servidores temporários, contratados de
acordo com o permissivo legal, não deverá ser superior à faixa fixada para aqueles
do quadro permanente que desempenhem função semelhante às condições do
mercado de trabalho. lgualmente a observância aos princípios que regem a

administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade administrativa,
publicidade e eficiência

Os recursos destinados à estruturação da rede do SUAS (lnciso l, Art. 2e) para
aquisição de EPI e aquisição de alimentos não podem ser utilizados para o
pagamento de Recursos Humanos, tendo em vista a destinação própria de cada um.

7. É possível utilizar os recursos do repasse financeiro emergencial da Portaria ns

369, de 29 de abril de 2O2O, paÍa custear a locomoção e equipes e usuários para

acesso ou prestação dê serviços socioassistenciais?

Sim, é possível utilizar os recursos previstos no lnciso ll do Art. 2e da Portaria
(cofinanciamento das açôes socioassistenciais) para custear a locomoção e equipes
e usuários para acesso ou prestação de serviços socioassistenciais, atentando-se
para as disposições do seu Art. 8e.

Para tanto, poderão ser realizadas despesas com a frota própria, tais como: com

aquisição de combustível e reparação de veículos e, também, com a locação de
veículos, caso seja necessário.

8. Qual o prazo para o recebimento do recurso pelo município/DF/estado?

A partir do recebimento do processo da Secretaria Nacional de Assistência Social
(SNAS), o Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) inicia de imediato o
processamento dos dados para realizar os repasses. Caso, seja verificada a

necessidade de abertura de conta específica o comando é enviado ao Banco do
Brasil.

As contas são abertas pelo Banco e informadas ao FNAS que, na sequência,
providencia o envio desses dados para cadastro em sistema oficial do governo
federal. Na média esse procedimento demanda 3 dias úteis.

Superada a fase de abertura das contas, ou não sendo necessária, os arquivos com
os dados de pagamento são enviados para processamento tambem em sistema
oficial. Esse processo demanda em torno de 48 horas.
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9. Com os recursos da Portaria ne 36912020 pode-se ampliar a alimentação
(quentinhas ê cesta básica) para população êm situação de rua,
famílias/indivíd uos em vulnerabilidade social?

A Portaria no- 369/202O divide a aplicação dos recursos em duas grandes açôes

l. Estruturação da rede do SUAS para:

a) aquisição de EPI; e

b) aquisição de alimentos.

ll. Cofinanciamento de ações socioassistenciais visando ao enfrentamento da

situação de emergência em decorrência do COVID-19.

No caso do recurso específico para aquisição de alimentos (previsto no lnciso I do
Art. 2e da Portaria), o mesmo NÃO pode ser utilizado para alimentação da
população em situação de rua, famílias/indivíduos em vulnerabilidade social,
devendo ser direcionado especificamente para alimentação das pessoas idosas e

com deficiências acolhidas no Serviço de Acolhimento lnstitucional e em
atendimento no Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência,
ldosas e suas Famílias (Centros-Dias ou serviços similares).

No caso do recurso destinado à execução das ações socioassistenciais (previstos no
lnciso ll do Art. 2e da Portaria), é possível sim a distribuição de alimentos para as

famílias e os indivíduos que se encontram em situâção de vulnerabilidade e risco

social decorrente da COVID-19 e sejam atendidas ou estejam em acompanhamento
no âmbito do SUAS, incluindo a população em situação de rua. Nesse caso, podem

ser ofertadas cestas básicas ou refeições prontas em "marmitas" ou "quentinhas".

Cabe destacar que em relação às ações socioassistenciais, a entrega de alimentos é

uma provisão complementar que deve ser prevista no plano de ação do município
e feita de forma integrâde com os demais serviços e provisões emergenciais.

10. É possível utilizar os recursos do repasse financeiro emergencial da Portaria ns

369, de 29 de abril de 2O2O, para patar benefícios/auxílios em pecúnia aos

usuários?

Não. Conforme previsto no parágrafo único do Art.2e da Portaria ne 369/2020, com

a redação dada pela Portaria ne 398, de 5 de junho de 2020, é vedado o repasse

direto dos recursos emergenciais de que trata o caput para pessoas físicas.

l3
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Além disso, é importante a definição de critérios de distribuição elaborados com

base em diagnósticos socioterritoriais para garantir que as pessoas mais wlneráveis
que estão necessitando dos alimentos sejam contempladas.



Cumpre destacar que o pagamento de pessoal possui respaldo legal nos termos do
art. 6e-E da Lei ne 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência
Social.

c. RECURSOS ESPECíFTCOS PARA AQUTSTçÃO DE EQUTPAMENTOS DE PROTEçÃO

INDIVIDUAT. EPI

1, Sobre o recurso federal destinado à aquisição de Equipamentos de Proteção
lndividual - EPl, posso comprar itens como álcool?

Sim. Podem ser considerados os seguintes itens: touca hospitalar; máscara cirúrgica
descartável; óculos de proteção individual; âlcool 70% - frasco 1L; avental, luvas,

entre outros EPl.

2, Os Equipamentos de Proteção lndividual - EPI adquiridos com os recursos
previstos no lnciso I do Art.2e podem ser destinados a usuários da assistência
social ou são apenas para trabalhadores do SUAS?

3. Podem ser pagos EPls adquiridos antes do recebimento do recurso
emergencial?

Não. O repasse para a aquisição de EPls destina-se a compras a serem realizadas a

partir do recebimento do recurso, não sendo permitida a compensação de recurso
relativa a compras anteriores.

4. Há prazo para solicitar a segunda parcela dos EPls? Como aconteceÉ essa

manífestação do município/oFlestado?

Sim. Conforme estabelecido na Portaria SNAS ne 94, de 29 dejunho de 2020, a partir
de 03 de julho de 2O2O inicia o prazo de requerimento referente à segunda parcela

de EPl, de que trata o lnciso ldo Art. 5e da Portaria ne 6312020. O término do prazo

de requerimento será no dia 20 de julho de 2020.

14
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pagamento de pessoal?

Não. A vedação constante no parágrafo único do Art. 2e da Portaria ne 369, de 2020,
é direcionada ao pagamento direto de pecúnia à usuário da política de assistência

social.

Os recursos previstos no lnciso I do Art. 2e da Portaria serão destinados à aquisição
de Equipamentos de Proteção lndividual - EPI para uso exclusivo dos profissionais

das unidades públicas e estatais de atendimento do SUAS.
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iMA segunda parcela de recursos para aquisiÉo de EPI será requerida pelo órgão
gestor por meio de sistema no endereço: http:;iaplicacoes. mds. qor. br, snasi termo-

aceite, index. php?ternro-segunda parcela covid l9

Clique na imagem

5. Os recursos podem ser aplicados na aquisição de EPI para proÍissionais da
gestão e/ou dos serviços socioassistenciais ofertados por organização da

sociedade civil?

Os recursos previstos no lnciso I do Art. 2e da Portaria destinam-se à aquisiÉo de
EPI para uso exclusivo dos profissionais das unidades públicas e estatais de
atendimento do SUAS.

Todavia, com os recursos previstos no lnciso ldo Art. 2s da Portaria
(cofinanciamento de ações socioassistenciais visando ao enfrentamento da

situação de emergência em decorrência do Covid-19), poderão ser adquiridos EPI

também para trabalhadores da gestão do SUAS e/ou dos serviços socioassistenciais
ofertados por entidades de assistência social.

6. Teste de COVID-l9 podem ser realizados com os recursos para aquisição de EPI

previstos nêsta portaria?

A aquisição de testes de COVID-19 deve se dar de forma precípua em articulaÇão
com a política de saúde, contudo - demonstrada a não reelizaÉo ou a

intempestividade da realização dos testes pela rede de saúde - e, ainda,
conjuntamente justificativa de que mesmo utilizando EPI é possível ser
contaminado pelo vírus e que o afastamento de profissionais contaminados evita a

disseminação da doença entre os profissionais e a população atendida,
compreende-se que é possível a pagar a despesa com aquisição de testes para

diagnosticar a COVID-1g em trabalhadores do SUAS com os recursos de que trata a

alínea a, do inciso le inciso ll do art.2s da Portaria 369.

l5

Rêquerlmento dâ sêgunda parcêla dê

rêcursos federais para Equlpamentos de
Proteçáo lndivldual - EPI
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,wD. RECURSOS ESPECÍFICOS PARA AqUIgçÃO DE AUMENTOS

1. É possível utilizar os recursos do repasse financeiro emergencial da Portaria ne

369, de 29 de abril de 2020, para aquisição de cestas básicas de alimentos:

Sim, mas importante esclarecer que a Portaria, em seu Art. 2e, divide a aplicação
dos recursos em duas grandes ações: estruturação da rede do SUAS (aquisição de

EPI e aquisição de alimentos) e cofinanciamento de açôes socioassistenciais visando

ao enfrentamento da situação de emergência em decorrência do COVID-19.

Nesse sentido, é possível adquirir cestas básicas para a simples distribuição com os

recursos previstos no lnciso ldo Art.2e da Portaria (estruturação da rede para

aquisição de alimentos) a serem direcionados especificamente à pessoas idosas e

com deficiências acolhidas no Serviço de Acolhimento lnstitucional e em

atendimento no Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência,

ldosas e suas Famílias (Centros-Dias ou serviços similares).

Observa-se que também é possível adquirir cestas básicas de alimentos com os

recursos previstos no lnciso ll do Art. 2s (cofinanciamento de ações

socioassistenciais), considerando as disposições do Art. 8e que indica a possibilidade

de aplicação dos recursos ne Serantia de alimentação, outros itens básicos e bens

necessários que assegurem proteção da população ou evitem a propagação da

COVID-19 (lnciso lV, Art.8e). Contudo, a distribuição das cestas deve estar atrelada

ao atendimento/acompanhamento socioassistencial, não sendo possível a

utilizâção de todo o montante de recurso para simples distribuição como

explicitado do parágrafo anterior em relação ao recurso para estruturação da rede.

O Art. 7e da Portaria preceitua que: "o cofinanciamento de ações socioassistenciais

visando ao enfrentamento da situação de emergência em decorrência da COVID-19

tem como finalidade promover orientação, apoio, atendimento e proteção às

famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social afetados. de

forma a permitir a esse público condições adequadas de alojamento, isolamento,

provisões e outras demandas (...)". Ou seja, é intrínseca à distribuição das cestas a

promoção do atendimento/acompanhamento das pessoas e indivíduos em situação

de vu lnerabilidad e.

Portanto, em relação às ações socioassistenciais, a entrega de alimentos é uma

provisão complementar que deve ser prevista no plano de ação do município e feita

de forma integrada com os demais serviços e provisôes emergenciais. Além disso, é

importante a definição de critérios de distribuição elaborados com base em

diagnósticos socioterritoriais para garantir que as pessoas mais vulneráveis que

estão necessitando dos alimentos sejam contempladas.

2. A aquisição dos alimentos deve ser fêita por meio do órgão testor para

posterior concessão à rede socioassistencial ou pode ser feito o repassê do

rêcurso para a rede socioassistêncial fazer a aquisição?

l6
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A aquisição dos alimentos deverá ser feita por compra centralizada pelo órgão
gestor da Assistência Social, observando as normativas nacionais e locais de
licitação e compras.

Conforme Art. 4e da Portaria ne 369/2020, o repasse de recursos referente à

estruturação da rede será feito diretamente do Fundo Nacional de Assistência Social
(FNAS) aos fundos de assistência social dos estados, municípios e do Distrito
Federal, não sendo autorizado o repasse de recursos às entidades de assistência
social. Após adquirir os alimentos, o gestor fará a distribuição à sua rede
socioassistencial, considerando os serviços públicos/estatais e aqueles ofertados
por entidades de assistência social.

3. O município/estado/Of poderá comprar alimentos para instituições que
atendem pêssoas em situação de vulnerabilidade, mas não estão registrados no
Conselho Municipal de Assistência Social?

Não. Os recursos do repasse financeiro emergencial da Portaria ne 369, de 29 de
abril de 2020, deverão ser utilizados somente para a estruturação da rede do SUAS,

conforme inciso l, Art. 2e, sendo estes de natureza pública ou não governamental.

4. Os recursos podem ser utilizados na aquisição de alimentos para outros
públicos além de pessoas com deÍiciência e pessoas idosas?

Os recursos previstos no lnciso ldo Art. 2e da Portaria destinam-se à aquisição de
alimentos para pessoas idosas e com deficiências acolhidas no Serviço de
Acolhimento lnstitucional e em atendimento no Serviço de Proteção Social Especial
para Pessoas com Deficiência, ldosas e suas Famílias.

Todavia, com os recursos previstos no lnciso ldo Art. 2e da Portaria
(cofinanciamento de açôes socioassistenciais visando ao enfrentamento da
situação de emergência em decorrência do Covid-19), poderão ser adquiridos
alimentos para os demais públicos, de modo a atender às famílias e indivíduos em
situação de vulnerabilidade e risco social afetados, conforme necessidade e
avaliação local.

Nesse sentido, cabe observar o Art. 7e da Portaria, onde se preceitua que: "o
cofinanciamento de ações socioassistenciais visando ao enfrentamento da situação
de emergência em decorrência da COVID-19 tem como finalidade promover
orientação, apoio, atendimento e proteção às famílias e indivíduos em situação de
vulnerabilidade e risco social afetados, de forma a permitir a esse público condições
adequadas de alojamento, isolamento, provisôes e outras demandas (...)". Ou seja,
é intrínseca à distribuição das cestas à promoção do
atendimento/acompanhamento das pessoas e indivíduos em situação de
vu lnerabilidad e.

Portanto, em relação às ações socioassistenciais, a entrega de alimentos é uma
provisão complementar que deve ser prevista no plano de ação do município e feita
de forma integrada com os demais serviços e provisões emergenciais. Além disso, e
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importante a definição de critérios de distribuição elaborados com base em
diagnósticos socioterritoriais para garantir que as pessoas mais vulneráveis que
estão necessitando dos alimentos sejam contempladas.

5. Os recursos para aquisição de alimentos podem ser utilizados com a aquisição
de refeições prontas, por exemplo "quentinhas/marmitas"?

Sim, o gestor local poderá contratar empresa para a manipulação, preparação,
armazenamento e distribuição de refeições em "marmitas ou quentinhas", com
alimentação variada e rica em alimentos regionais saudáveis.

É importante ressaltar, todavia, que a Portaria ne 369/2020 divide a aplicação dos
recursos em duas grandes açôes:

l. Estruturação da rede do SUAS para:

a) aquisição de EPI; e

b) aquisição de alimentos.

ll. Cofinanciamento de ações socioassistenciais visando ao enfrentamento da
situação de emergência em decorrência do COVID-19.

Nesse sentido, o recurso específico para aquisição de alimentos, previstos no lnciso
I do Art. 2e da Portaria (estruturação da rede para aquisição de alimentos), deverá
ser direcionado especificamente às pessoas idosas e com deficiências acolhidas no
Serviço de Acolhimento lnstitucional e em atendimento no Serviço de Proteção
Social Especial para Pessoas com Deficiência, ldosas e suas Famílias (Centros-Dias

ou serviços similares).

Observa-se, todavia, que também é possível adquirir "quentinhas/marmitas" para
outros públicos apenas com os recursos previstos no lnciso ll do Art. 2e da Portaria
(cofinanciamento de ações socioassistenciais), considerando as disposições do Art.
8e que indica a possibilidade de aplicação dos recursos na garantia de alimentação,
outros itens básicos e bens necessários que assegurem proteção da população ou
evitem a propagação da COVID-19 (lnciso lV, Art. 8e), Nesse caso, a distribuição de
alimentos deve estar atrelada ao atendimento/acompanhamento socioassistencial:
em relação às ações socioassistenciais, a entrega de alimentos é uma provisão
complementar que deve ser prevista no plano de ação do município e feita de forma
integrada com os demais serviços e provisões emergenciais.

6. Os recursos para aquisição de alimentos podem ser utilizados para a oferta de
alimentação nos restaurantes populares?

No caso do recurso específico para aquisição de alimentos (previsto no lnciso ldo
Art. 2e da Portaria 369), NÃO, pois este recurso deverá ser direcionado
especificamente para alimentação das pessoas idosas e com deficiências atendidas
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Especial para Pessoas com Deficiência, ldosas e suas Famílias (Centros-Dias ou
serviços similares).

Caso o município tenha sido elegível para receber o recurso destinado à execução
das ações socioassistenciais (previsto no lnciso ll do Art. 2e da Portaria), é possível

a realização de parceria com restaurantes populares para a oferta de alimentação
para às famílias e indivíduos que se encontram em situação de vulnerabilidade e
risco social decorrente da COVID-19.

E. RECURSOS ESPECíFrcOS PARA O COFTNANCTAMENTO DE AçÕES
soctoAsslsTEilcrArs

1. O que fazer caso o município/estado/DF seja contemplado com recursos parir

o cofinanciamento de ações socioassistenciais, mas não tenha a oferta de Servigo
de Acolhimento?

Conforme Art. 7e da Portaria ns 369, de 29 de abril de 2020, o cofinanciamento de
ações socioassistenciais visando ao enfrentamento da situação de emergência em
decorrência da Covid-19 tem como finalidade promover orientaÉo, apoio,
atendimento e proteção às famílias e indivÍduos em situação de vulnerabilidade e

risco social âfetados. Destina-se e permitir a esse público condições adequadas de
alojamento, isolamento, provisões e outras demandas que atendam às

determinações sanitárias, proteção, prevenção e mitigação dos riscos quanto à

infecção ou disseminação do vírus.

Nesse sentido, os recursos referentes eo lnciso ll do Art. 2s, podem ser utilizados
para o cofinanciamento de ações em toda a rede socioassistencial, e não somente
para os serviços de acolhimento, embora tenha-se usado as vagas de acolhimento
para o cálculo dos valores repassados.

A utilização desses recursos deve assegurar as provisões listadas no Art. 8e da

Portaria.

2. Com o que se pode utilizar os recursos do repasse financeiro emergencial
destinado ao cofinanciamento e ações socioassistenciais (lnciso ll, Art. 2q) da
Portaria nq 369, de 29 de abril de 2O2O?

Além do que dispõe o art. 3e da Portaria MDS ne 9O120L3, os recursos do
cofinanciamento federal das ações socioassistenciais para atendimento à situação
de ESPIN decorrente do Covid-19 poderão ser aplicados,, na garantia de:

| - ações voltadas à proteção social, orientação e informação da população em
situação de vulnerabilidade e risco social, com vistas à prevenção do Covid-19
e disseminação do vírus;
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ll - provimento de condições adequadas de alojamento e isolamento,
observadas as orientações do Ministério da Saúde, de modo a evitar
aglomerações que propiciam a disseminação da Covid-19;

lll - adaptação de espaços físicos com intuito de criar acomodações individuais
ou isolar grupo ou apoio a outras formas de alojamento provisórios adequadas
à realidade local, que obedeçam aos critérios de separação de pequenos grupos
para evitar aglomerações que propiciam a disseminação do Covid -19;

ÍV - alimentação, outros itens básicos e bens necessários que assegurem
proteção da população ou evitem a propagação do Covid-19;

V - medidas de assistência emergencial para acolhimento a pessoas em
situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise
humanitária, agravada pela pandemia do Covid-19;

Vl - locação de moradia temporária ou hospedagem para indivíduos ou grupo
familiar por meio de contratos celebrados pelo poder público;

Vll - apoio com alimentação e outros itens básicos a alojamentos provisorios
geridos por organizações da sociedade civil;

Vlll - locomoção das equipes e usuários do SUAS para acesso ou prestação de
serviços socioassistenciais; e

lX - provimento de itens necessários à comunicação remota entÍe usuários e

equipes.

Estes recursos podem ser utilizados para o cofinanciamento de açôes em todâ a

rede socioassistencial, e não somente para os serviços de acolhimento, embora
tenha-se usado as vagas de acolhimento para o cálculo dos valores repassados.

Para a utilização desses recursos poderão ser observadas as orientações e

recomendações dispostas nas Notas Técnicas, já publicadas ou a publicar, da

Secretaria Nacional de Assistência Sociâ|, visando à organização de serviços
socioassistenciais no atual contexto de pandemia:

PORTARIA Ne 54, DE 1e DE ABRIL OE 2O2O, com recomendações gerais para

garantir a continuidade da oferta de serviços e atividades essenciais da

Assistência Social, com medidas e condiçóes que garantam a segurança e a

saúde dos usuários e profissionais do SUAS.

a

a

Disponível em: htto://blos. mds.sov. brlredesua s/3I077-2

PORTARIA Ne 59, DE 22 DE ABRIL DE 2020, com orientações e
recomendações gerais quanto ao atendimento nos serviços de acolhimento
de crianças e adolescentes no contexto de emergência em saúde pública

decorrente do novo Coronavírus, COVID-19.

Disponível em: htto://bloe. mds.sov.brlredes uas/oortaria-snas-n-59-sobÍe-
acol himento-de-criancas-e-adolescentes

PORTARIA Ne 65, DE 6 DE MAIO DE 2020, com orientações e recomendações
gerais quanto ao atendimento nos serviços de acolhimento de pessoas

idosas ou com deficiência no contexto de emergência em saúde pública

decorrente do novo Coronavírus, COVID-19.
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3. O recumo do repasse financeiro emergencial para o cofinanciamento de ações
socioassistenciais pode ser utilizado para a oferta de acolhimento de pessoas

desabrigadas ou desalojadas?

Sim. De acordo com o Art. 5e da Portaria ne 369/2020, o cofinanciamento federal
referente as ações socioassistenciais poderão ser destinados ao atendimento de
pessoas que se encontrem em situação de rua, desabrigadas, desalojadas ou em
situação de imigração.

4. As unidades não registradas no CadSUAS podem ser contempladas na

distribuição dos recursos?

Sim, pois o repasse financeiro emergencial de recurso federais é destinado para a

estruturação da rede do SUAS. Porém, é necessário que o gestor se atente em
registrar todas as unidades existentes no CadSUAS, independentemente de receber
cofinanciamento federal,

5. Os recurcos do repasse financeiro emergencial previstos na Portaria ns 369, de
29 de abril de 2O2O, podem ser utilizados pra o reordenamento da rede de
acolhimento preexistente, de modo a atender as demandas que estão
aguardando por vaga?

O recurso financeiro emergencial de que trata a Portaria ns 369/2020 integra um
repasse extraordinário e destina-se especificamente para o enfrentamento da

situaÉo de emergência decorrente da Covid-19. Dessa forma, destaca-se que tais
recursos não são voltados para o simples atendimento de demanda reprimida
preexistente.

No caso de implantação de unidades para atendimento de novas demandas de

acolhimento, os recursos poderão ser utilizados apenas para o acolhimento
temporário de pessoas que se encontrem em situação de rua, desabrigadas,

desalojadas ou em situação de imigração, e outras situaçôes que também
demandem acolhimento devido à atual emergência em saúde pública - como
situações em que pessoas que dependem de cuidados tenham o familiar que presta

tais cuidados afastado devido à doença, por exemplo.

No caso de serviços de acolhimento já existentes no território, a utilizaÉo dos

recursos deve estar vinculada a medidas que visem mitigar riscos de

transmissibilidade do novo Coronavírus (Covid-19) e/ou atender necessidades

advindas da situação de emergência em saúde pública, incluindo medidas voltadas
à diminuição da aglomeração, como a reestruturação da rede para atendimento em
pequenos grupos, ampliação do percentual de acolhimento em famílias

acolhedoras, dentre outras.

2t



G-
6. Os recursos do repasse financeiro emergencial previstos na portaria ne 369, de
29 de abril de 2020, podem ser utilizados para asseguril o isolamento social de
pessoas que já estão acolhidas nos serviços dos estados, municípios ou Distrito
Federal?

Sim, confirmo Art. 8s os recursos do cofinanciamento das ações socioassistenciais
podem ser aplicados na garantia, por exemplo, de:

. adaptação de espaços físicos com intuito de criar acomodações individuais
ou isolar grupo ou apoio a outras formas de alojamento provisórios
adequadas à realidade local, que obedeçam aos critérios de separação de
pequenos grupos para evitar aglomerações que propiciam a disseminação
do COVID-19;

. locação de moradia temporária ou hospedagem para indivíduos ou grupo
familiar por meio de contratos celebrados pelo poder público.

7. Não temos a necessidade de ocupação total das vagas de acolhímento
previstas no Termo de Aceite. O recurco do repasse financeiro emergencial, nesse
caso, poderá ser utilizado para outros serviços?

O total de vagas de acolhimento foi utilizado como referência para o cálculo do
montante de recursos a ser disponibilizado a cada ente federado, porém o uso do
recurso não está vinculado apenas aos serviços de acolhimento. Assim, o recurso
financeiro emergencial pode ser utilizado em qualquer serviço socioassistencial e

ações emergenciais no âmbito da Política de Assistência Social, desde que seu uso
esteja vinculado a medidas que visem mitigar riscos de transmissibilidade do novo
Coronavírus (COVID-19) e/ou etender necessidades advindas da situação de
emergência em saúde pública e dos impactos sociais dela decorrentes.

O Art. 2s da Portaria ne 36912020 divide a aplicação dos recursos em duas grandes

ações: i. estruturação da rede do SUAS e ii. cofinanciamento de açôes
socioassistenciais visando ao enfrentamento da situação de emergência em
decorrência da COVID-19.

Especificamente quanto à oferta das ações socioassistenciais (lnciso ll do Art. 2s), é
possível firmar ou aditivar parceira. por meio da celebração de Termo de

Colaboração ou Fomento, conforme dispõe a Lei ne 13.019, de 31 de julho de 2014,
não sendo mais aplicável o instrumento convênio.

",[q

O recurso financeiro emergencial de que trata a Portaria ns 36912020 integra um
repasse extraordinário e destina-se ao enfrentamento da situação de emergência
decorrente da covlD-19.

8. Como deverá ser o repasse dos recursos referentes às entÍdades que executam
o serviço? Deve ser por termo de colaboração com dispensâ de chamamento
público ou por convênio?
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,\ryNos termos do Art.30 da Lei ne 13.019, de20t4, é possível dispensar o chamamento
público: a) no caso de u cia decorrente de paralisacão ou iminência den

oaralisacão de atividades de relevante interesse oúblico. oelo prazo de até cento e
oitenta dias; b)nos casos de guerra ou grave oe rturbacão da ordem oública. oara
firmar oarceria com orsanizacôes da soci ade civil oue desenvolvam atividades de
natureze continuada nas are s de assistência social, saúde ou educacão, ouea

r n

beneficente de assistência sociel. nos ter os da Lei ns 12.101, de 27 de novembro
de 2009; c) nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem
pública ou ameaça à paz social; d) quando se tratar da realização de programa de
proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a sua
segurança; e) no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação,
saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil
previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política.

Observa-se que a hipótese de dispensa chamamento quando há atividades voltadas
ou vinculadas a serviços de assistência social deverá observar a Resolução ns 21, de
24 de novembro de 2016, do Conselho Nacional de Assistência Social, conforme
previsto no item 5.10 do Termo de Aceite.

9. É possível utilizar os recursos destinados às ações socioassistenciais na

aquisição de EPI para os trabalhadores do SUAS que atuam nas entidades não
governamentais que ofertam atendimento direto aos usuários?

Sim. Os recursos previstos no lnciso ldo Art.2e da Portaria (cofinanciamento de

ações socioassistenciais visando ao enfrentamento da situação de emergência em
decorrência do Covid-19), poderão ser adquiridos EPI também para trabalhadores
da gestão do SUAS e/ou dos serviços socioassistenciais ofertados por entidades de

assistência social, conforme necessidade e avaliação local.

Nos casos de aquisição para trabalhadores que atuam nos serviços
socioassistenciais ofertados por entidades de assistência social, a gestão poderá

adquirir diretamente ou incluí-la dentre os objetivos da parceria em eventual
celebração de novo termo ou aditivo de colaboração.

10, É possível utilizar os recumos destínados ao cofinanciamento de ações
socioassistenciais para despesas com urna ÍuneÉria, sepultamento e transporte
funerário?
Sim, desde que não ha.ja no município legislações específicas para a oferta dos

serviços referentes à sepultamento de forma gratuita. E, ainda, caso o orçamento
municipal, estadual ou distrital no âmbito da política da assistência social, destinado
as ações referentes à sepultamento tenha sido extrapolado em função da pandemia

da COVID-19, conforme lnciso x do Art. 8e da Portaria ns 369/2O20, com alterações
da Portaria ne398, de 5 de junho de 2020.

lmporta enfatizar que a comprovação de que houve extrapolamento no orçamento
local é condição indispensável para que o recurso da Portaria ne 369/2020, seja

utilizado para despesas com urna funerária, sepultamento ou transporte funerário.
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É importante esclarecer que os recursos previstos para o cofinanciamento federal
de ações socioassistenciais deverão ser aplicados, de acordo com o que dispõe o
Art. 8e da portaria ne J691202a e o Art. 3e da portaria ne 90l2ot1, ou seja, nas
provisões necessárias à execução das ações para atendimento à situação de ESpIN
decorrente da COVID-19, não podendo ser confundido com Beneficios Ev€ntuais.

Especificamente guanto ao cofinanciamento das ações socioassistenciais (lnciso ll
do Art. 2e), é possível firmar ou aditivar Termo de Colaboração, conforme dispôe a
Lei ne 13.019, de 31 de julho de 2014, não sendo mais aplicável o instrumento
convênio.

No entanto, ressaltamos que no caso de serviços de acolhimento já existentês no
território, a utilização dos recursos deve estar vinculada a medidas que visem
mitigar riscos de transmissibilidade do novo Coronavírus (COVID-19) e/ou atender

' necessidades advindas da situação de emergência em saúde pública, incluindo a
diminuição de aglomerações, como a reestruturação da rede para atendimento em
pequenos grupos, ampliagão do percentual de acolhimento em famílias
acolhedoras, entre outras.

f2. É possível utilizar os rêcunsos destinados ao cofinanciamento de agôes
socíoassistenciais na ofeÊa de locação de moradia temporária para usuários como
forma de prover processo de saída da rua?

O Art. 8e da Portaria 369/2020 indica que, entre outras opções, os recursos do
cofinanciamento federal das ações socioassistenciais para atendimento à situação
de ESPIN decorrente da COVID-l9 podem ser aplicados em:

Vl - locação de moradia temporária ou hospedagem para indivíduos ou grupo
familiar por meio de contratos celebrados pelo poder público.

Nesse sentido, o recurso pode ser utilizado para a locação de moradia temporária,
de modo a prover o processo de saída da rua, cabendo destacar, no entanto, que
tal locação de moradia temporária ou hospedagem para indivíduos ou grupo
familiar deverá ser celebrado por meio de contratos realizado pelo poder público,
não podendo haver repasse de pecúnia ao usuário à tÍtulo de auxílio moradia.
Cabe destacar que os recursos do cofinanciamento federal das açôes
socioassistenciais deverão ser aplicados, de acordo com o que dispõe o Art. 8s da
Portaria ne 369/2020 e Art. 3s da portaria MDS ne 90/2013, ou seja, nas provisões
necessárias à execução das açôes para atendimento à situação de ESpIN decorrente
da COVID-19, não podendo ser confundldo com Benefícíos Eventuaís.
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11. É possível utilizar os recungos destinados ao cofinanciamento de ações
socioassiÍenciais para r€alízar o pagarnento das parcerias com as entidades de
assistêncÍa social que já ofertam vagas de ecolhlmento lnstitucional?



F. REPROGRAMAçÃO DOS RECURSOS

1. Os recursos do rêpasse financeiro emertencial previstos na Portaría ne 369, de
29 de abril de 2O2O, poderão ser reprogramados?

O uso dos recursos referentes à estruturação da rede do SUAS - aguisição de Epl e
aquisição de alimentos - está condicionado ao período de ocorrência do estado de
calamidade pública no país, não podendo os recursos serem reprogramados.

Os recursos referentes ao cofinanciamento das ações socioassistenciais poderão ser
reprogramados a partir da elaboração de um plano de ação validado pelo Ministerio
da Cidadania, tendo em vista que a execução destas ações poderá se estender após
o período da situação de emergência, conforme demonstrada a necessidade (§2e

do Art. 10).

Conforme Art. 10, o gestor da política de assistência social deverá promover a
gradativa desmobilização das ações socioassistenciais, implantadas ou
reorganizadas no escopo desta Portaria, na medida em que for superada a situação
de emergência em saúde decorrente da COVID-19.

2, É possível reprotÍamar os valores de saldo em conta destinados ao Serviço de
Proteção êm Situações de Calamidades Públicas e Emergências?

G. PRESTAçÃO DE CONTAS

1. Como será a prestação de contas? Terá um demonstrativo especÍfico para
prestação de contas desses novos recursos? Quais documentos serão necessários?

A prestação de contas relativa às despesas realizadas com o recurso federal previsto
na Portaria n" 369/2020 se dará por meio do Demonstrativo Sintético Anual de
Execução Físico-fina nceiro. Os gestores deverão preencher o sistema eletrônico com
as informações solicitadas relativas às despesas.

O recurso da Portaria n" 369 chega ao município por meio de conta aberta
especificamente para tal fim e, neste sentido, segue lógica semelhante ao de
recursos destinados a Programas, tal qual normatizado pela Portaria n" 7731201.5.

Destaca-se que e obrigação dos gestores a guarda de todos os documentos que
comprovem as informaçôes inseridas no sistema e o adequado uso do recurso
federal, conforme regulamentado pela Portaria n" 724/2017. Estes documentos
podem ser solicitados a fim de complementar a análise da prestação de contas por
parte do Governo Federal.
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Sim. Conforme o Art. 6e da Portaria ns 36912O20, os entes com saldo em conta do
Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências poderão
reprogramãr os valores para as despesas com o enfrentamento da atualsituação de
emergência em saúde decorrente da COVID-19.



2. A prestação de contas deverá ser feita pelo municÍpio ou pela entidade onde for
aplicado o recurso?

A prestação de contas deverá ser realizada pelo órgão gestor municipal de
Assistência social na forma da Portaria MDS ns 113, de 10 de dezembro de 2015, e
demais procedimentos disciplinados em ato específico, conjunto, da Secretaria
Nacional de Assistência Social e da Secretaria de Gestão de Fundos e Transferências.

lmportante destacar que o Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) não celebra
termo de colaboração ou fomento com entidade de assistência social, cabendo a
celebração desses instrumentos aos fundos estaduais, municipais ou do Distrito
Federal.

Os gestores deverão manter toda documentação comprobatória da prestação de
contas referente às parcerias com cada entidade.

H. SISTEMA DO TERMO DE ACEÍTE

3, Tenho problemas pan acessar o sistema (login no SAA), O que devo fazer?
Entre em contato com a Centra de Relacionamento do Ministério da Cidadania pelo
telefone 72L pa,a poder resolver seu problema de acesso ao SAA.

5. Após a finalização do aceite, apareceu um relatório analítico inÍormando que o
aceite havia sido RECUSADO pelo município. Não houve recusa do município, mas
êrro do sistema, portanto, o que deve ser Íeito nêste caso para se reverter isso?

Enviar e-mail para: suas.covid @cidadania.gov. br com as seguintes informações:
. Dados do gestor municipal;
. Cópia do aceite que consta no sistema;
r Solicitação de cancelamento do aceite para realização de novo aceite.

6. O sistêma não gravou as ínformagões e o aceite aperêce como ZERADO, O que
fazer neste caso?
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1. Onde posso acessar o sisteÍm do termo de aceite?
O sistema é acessível por meio do endereço:
https://aolicacoes.mds.sov.brlsnas/termoaceite/emergencia covid 19/index.pho

2. Quem pode preencher o teríno de aceite?
Apenas o Admínistrador Ítular e o Adminístrador Adiunto definido no SAA
poderão acessar o sistema e realizar o Aceite.

4. Há algum manual para instruir o preenchimento?
O manual está disponível no próprio sistema de aceite na aba Documentos.
https://aolicacoes.mds.sov.brlsnas/termoaceite/emergencia covid 19lindex.pho



Envie e-mail para: suas.covid@cidadania,rov,br com as seguintes informaçôes:
o Dados do gestor municipal;
o Cópia do aceite que consta no sistema;
. Solicitação de cancelamento do aceite para realização de novo aceite.

7. O Termo de Aceite poderá ser alterado ou refeito após ser preenchido e enviado?
Não. Após preenchido no sistema e enviado, o Termo não poderá ser alterado. Assim,
caso o ente vislumbre o não cumprimento da meta aceita quando do preenchimento
do Termo de Aceite, a situação deverá ser indicada nâ prestação de contas para ftns
de devolução.

Destaca-se que, conforme Portaria SNAS no 94, de junho de ZOZO, o término do prazo
de preenchimento do Termo de Aceite ocorreu em 02 de julho de 2020.

l. PrÁÍ{o DEAçÃO

1. Quando o plano de ação esta rá disponível?

O Plano de Ação estará disponível para preenchimento no dia 1s de lunho de 2020.

2. O preenchimento será feito por um sistema? Se sim, qual?

Sim, no Sistema Autenticação e Autorização - SAA da Rede SUAS por meio do link:
http://aplicacoes. mds.qov.brlsnas lblano-acao-covid19/index. ph p

3. O plano de ação mencionado no termo de ecêite deve ser elaborado pelo
município?

Sim, o Plano de Ação deverá ser preenchido pelo município/estado/DF com a devida
aprovação do conselho de assistência social.

4. Qual é o prazo para preenchimento do plano de ação?

Conforme dispõe o inciso ll do art. 4s da Portaria SNAS ns 63, de 2020, o Plano de Ação
ficará aberto para preenchimento por 60 (sessenta dias) corridos, contados a partir da
data de sua disponibilização, findando esse prazo em 3t/O7l2O2O.

O Plano de Ação poderá ser preenchido no seguinte link:
aslplano-acao-covid 19/index. oh p

5. É necessário que o plano de ação seja aprovado pelo Conselho de Âssistência
Social? Se sim, qual é o prazo?

Sim, o município deverá providenciar a aprovação do conselho de assistência social
dentro do prazo estabelecido para o preenchimento do plano, que e de 60 (sessenta
dias) corridos, contados a partir do dia 1s de junho de 2020.

http://aolicacoes.mds.sov.brlsn
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r''l 55E6. À ações de Estruturação da Rede SUAS precisam estar previstas em um Plano de
Ação?

Se o município foi elegível somente para receber recursos destinado à Estruturação
da Rede SUAS (aquisição de EPI e aquisição de alimentos), não é necessário o
preenchimento do Plano de Ação, este destina-se especificamente para as ações
socioassistenciais, conforme o proposto no §2e do Art. 14 da Portaria.

Convém esclarecer que, se o município foi elegível para receber recurso do
cofinanciamento federal das ações socioassistenciais e tenha a intenção de adquirir
alimentos e EPI com este recurso específico, deverão constar no Plano de Ação as

metas financeiras destinadas para estas ações.

7. As metas previstas são mensais ou devemos dividir em 03 meses? Como incluir
isso no plano de ação?

No lnstrumental do Plano de Ação o município/estado/DF deverá informar a meta
prevista, ou seja, aquela ofertada no Termo de Aceite.

8. O gestor que optar pelo crédito somente para compra de EPI e Alimentos vai
precisar apresentar Plano de Ação?

Não, o Plano de Ação deverá ser preenchido apenas pelos municípios/estados/DF que

foram elegíveis a receber recurso para execução das ações socioassistenciais, na

forma do Art. 3a da Portaria nq 63 de 30 de abril de 2O2O.

9. Posso utilizar o recurso assim que receber na conta ou preciso esperar a abertura
do sistema do Plano de Ação para iniciar a execução do recurso?

Sim, o municÍpio/estado/DF poderá utilizar o recurso assim que for depositado na

Fundo de Assistência Social. O preenchimento do Plano de Ação não está associado a

execução do recurso, visto que o acesso ao sistema para o preenchimento do plano,

só estará disponível 30 dias após a abertura do Termo de Aceite.

10. Existe um modelo para o Plano deAção?

O lnstrumental do Plano de Ação disponível no SAA já apresenta as perguntas

necessárias para avaliação das ações de estruturação da rede, cabendo ao

município/estado/DF apenas preencher os campos de acordo com as ações

socioassistenciais pla nejadas/rea lizadas.

11. O plano de Contingencia da assistência Social do município pode ser usado como
plano de aÉo?
Não, mas pode ser utilrzado para subsidiar o preenchimento do Instrumental do Plano

de Ação.
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12. O Plano de Ação poderá ser alterado ou refeito após ser preenchido e enviado?

Não. Após preenchido no sistema e enviado, o Plano de Ação não poderá ser alterado.
Conforme dispõe o inciso ll do art.4s da Portaria SNAS ns 63, de 2020, o Plano de Ação
ficará aberto para preenchimento por 60 (sessenta dias) corridos, contados a partir da
data de sua disponibilização, findando esse prazo em 3UO7 /2O2O. Se durante o
perÍodo dos 60 dias o preenchimento for finalizado com o consequente envio do
Plano, este não poderá ser mais alterado.

13. Caso o municÍpio/DF/estado celebre parceria com entidades de assistência social,
em qual campo do Plano de Ação deve inserir as metas financeiras referente a

execução das atividades a serem desenvolvidas?
L4.
Orienta-se que os municípios, estados e Distrito Federal insiram a informação no item
"outros" das Metas Financeira - Dos Recursos Necessários, onde e possível informar
a descrição da ação executada e a meta financeira.

Não encontrou resposta para a sua dúvida, encaminhe um e-mail para:

suas.covíd @cidadania.gov.br
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EsrADo Do AÍrtAPÁ

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE LÂRÂNJAL DO JARI
sEcREÍARta DE AsssrÊNciÀ soctAl

GAa|NETE oA SECRETÁR|A

DESPACHO

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

:a

PÍezada Coordenadora,

Com os cordiais cumprimentos, ÂUTORIZO os procedimentos

cabíveis, em resposta ao Memo. n.o 162120 - CRAS e o termo de referencia no

043/2020/SMAS, referente à aquisiçáo de gêneros alimentícios, os quais compoÉo

a Cesta Básica, com a finalidade de distribuiçáo em forma de Beneficio Eventual,

para atender as famílias em situaçáo de vulnerabilidade social do Munícipio de

Laranjal do Jari, referenciadas pelo CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA

SOCIAL- CRAS, devido a PANDEMIA COVID í9, conforme disposto na Portaria n'

369, de 29 de abril de 2O2O, do Ministério da Cidadania.

Atenciosamente,

Laranjal do Jari-AP, 19 de Agosto de 2020

CHACAS
M nicipal de Assistência Social

Decretó no 21412020- GAB/PMLJ

Rt,@, Lidadc, nob4 - Agrcste
Larunjal do Jorí/AmÃú- CEP, 68.920-000

Etnaíl : *manjat i@ hotmail.u»n

§MÀS
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ESTAOO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NUCLEO ADMINISTRATIVO &ksiíârcir §ochl

DESPACHO

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

Senhora Coordenadora,

Encaminho a Vossa Senhoria o Processo Administrativo 218.04712020/SMAS,

. cujo objeto trata-se AoutstÇÃo DE GENERoS ALTMENTíC|OS (CESTA BÁSlCn;, para

atender as demandas do Programa CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE

ASISSTÊNCA SOCIAL, devido a PANDEMIA COVTD í9 conforme soticitação anexa.

Sendo necessários os seguintes procedimentos administrativos:

1. Autuação do Processo e numeração sequencial de todos os documentos,

obedecendo à ordem cronológica.

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

de Referência.

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

4. Elaboração do Mapa Comparativo de Preços.

Laranjal do Jari lAP,20 de Agosto de 2020.

VES OE PAULA
COORDENADORA DO EO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - SMAS

PORTARIA NO 12912017. GAB/SMAS/PMLJ

at;
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ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPALDE LARÀNJAL DO JARI
FMAS - LARANJAL DO JARI CNPJ: 13.829.032/000146
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NUCLEO DE COMPRAS

ASSM
'rd E l'
:qg' -í\.5il [à

-t

R

PHEFEIIUBA DE
LARANJAL DO JARI

rsstsllicu soctrt

Despacho N" 087i2020-SMAS/NC Laranjal do JariiAP, 02 de setembro de 2020

A

Senhora,

LILíAM ALVES DE PAULA

Coordenadora do Núcleo Administrativo-SMAS

Cumprimentado Cordialmente Vossa Senhoria, vimos, por meio deste, encaminhar

devidamente protocolada a Pesquisa de Preços e Dotaçáo Orçamentária referente à

contratação de empresa especializada para aquisição de CESTA BASICA. conforme a

solicitação recebida do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS.

Como sabemos, as contratações públicas, sejam decorrentes de procedimênto

licitatório ou dê contratação direta, devem ser procedidas através de pesquisa de preços

conforme a Lei no 8.666/93 (art. 7", § 2o, inc. ll e 40, § 2o, inc. ll) quanto a Lei no 10.520102

(art. 3o, inc. lll) que exigem a elaboração do orçamento estimado para a identificação precisa

dos valores praticados no mercado para objeto similar ao pretendido pela Administração.

Seguem anexas as Cotações, Mapa Comparativo e Dotação Orçamentaria.

Sem nada mais no momento, aproveito o ensejo para rêiterar meus sinceros votos

de estima e consideração tr3 I 3Sq

Atenciosamente

5tCRtTÂRtA Muítctpâ1, 0t ÂSSlsllNuA 50rik,

RECEBID()
OJ CN JoE

Horâ

Dal drigrl
CL t

oordenadora Do Núcleo
Portaria No 003/201 9-GAB/SMAS/PMLJ

Re LiâÉrdo.dc, 
^"AE 

- Agrcsu
Laünial do Jaeí/Aropí. cEP: 68.920-000

Cl§J: ,3.E29.O3Z/OOOI -1ó e-rlÚil: ossistcrÉiosehlSt t Qgnúil.co,n

o
Compras

Asslnat,n.!9!$!9§itl

SMA§

Senhora Coordenadora,

I
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PREFEITURA MUNICIPAL DE I-ARANJAL DO JARI

FMAS - I-ARA,{JAL DO JARI CNPJ: 13.E29.032 1001{6
SECRETARIA oE AsstsrÊNch soctAL

NTJCLEO DE COMPRÂs

SMAS

6"rP
riisisiiiüirhrPFEFEIIUBA OÉ

LARAI'JAT OO JARI

PEDIDO DE CO o
CARACTEII'lATERIAL DE NSUMOTIPO DE CO

DE UTIPERIODO DE UTI O: 3 ESES E[IERGENCIALcÓDGo/SoLETTANTE: CRAS
JUSTIFICANVA

oESpESA LtctrATóRlA EMERGENCTAL DE AautsrçÁo DÊ 3.ooo,oo CrnÊs MIL) cEsrAS BÁstcAS, pARÂ ATENoER
NÉcESStDADE Do cENTRo oE REFERÊNclA DE AsstsrÊNcrA soclAucRÂs, coM A coNcÉssÃo Do AUxÍLto
ALIMÉNÍAÇÀo, oUE ATENoERÁ FAM|LIAS QUE sE ENCoNTRAM EM SITUAÇÁO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

@NSIDERANDO MEDIDAS ADOTADAS PELA PMU, ACERCA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID'19), ATRAVÉS DOS

DECRETOS M 091/20 E NO 092/2020 AMBOS GAB/PMU, E PORTARIA 369 DO MINI§TÉRIO DA CIOADANIA,

VALOR
ÍoÍAL OUANT

VALOR DA
CESTA

VALOR TOTAL DÂ
CEATAM

otscro[tilAçAo,
IJí{OAD€3 EX CAI» CE§TA

BASICA
OUAt\ÍÍ UND

VÂLOR
UNT

2 KG R3 XX Rt xxARROZ bíanco, lipo 'l, longo
fino, dê 1k0

2 PCÍ Rtxx R$ XX
lacARRÁo com 0!16, tipo
€§pâguota, ds íx)0 pecote

KG R13 XX
FARnltA O€ ÍrtAt{ÍIOCÂ
comum de 1 kg

2

PCÍ R3 XX Rt xx
BlAColTO SALGADO, üpo
cíogm crackeÍ, pâcotê com
protetor iniemo, de ,1009

2

KG R$ XX R3 XX
AçÚCAR bíanco cíistal
reÍinedo, dê 1l(g

2

CHOCOLATE sm É 200 g 2 PCT R3 XX R$ XX

KG Rt xx R3 XXFEUÃOüpo1,delks 2

SAL iodado rcÍnado. de 1kg ,l KG R$ XX Rt xx
cAFÉ Ex Pó, toÍrâdo ê
moldo, extra foíte, a vácuo,
pecote/c8ixe & 250 G

2 PCT R3 XX

Rr3 XX
FARINHA D€ lLllo ffoc&
$og 2 PCT Rt xx

coNDtÍ{EiÍÍo Em Pó
(cOLoRÂU) - 100s

1 PCT Rl xx Rlt xx

Rl xx Rt xxcoNDIUEMÍoE Pó
(cotúrNHo) - í 009

I

1 UND Rt xx R$ XX
ÓLEO d€ soia ÍBfinâdo, do
900m1

VIi.|AGRE DE VINHO , de
750m1

t UND Í§ xx RS XX

R! XX Rt xx
BtscotTo DocE 30nrm,
pamte com pÍotetor intgíno,
do 400S

2 PCT

Rí XX
FR MiO lt{ÍEIRO coírgphdo
2 KL cada

2 UND R§ XX

OVOS cuba c/ l5 ovos I CUBA R3 XX Rt xx
Rt xxCHAROUE 5009 I UND

3.000 R3 XX R3 XX

R$ XX

R$ X.X

PCT

RXX

1



Ir.

MORTADELA 5009 ,| UNO Ri xx R3 XX

SARDINIIÂ ao deo em
cor}saÍva,2mg

2 LATA R3 XX R3 XX

R$ XX R$ XX
CARNE BOVINA em
corseÍva, de 3200

1 LATA

LEITE ÊM PÓ 250 g .l PCT R$ XX R$ XX

TOTAL GERAL R§ XX R$ XX

Solicitamos que a Pessoa FÍsica ou JuÍÍdica elaboÍe píoporla em pap€l limbrado, iníormaÍdo os dados completos do
propietário/ÍepíesentarÍe leg6l (quando hower), CPF/CNPJ e inÍormar a validade da píoposla e conta bancáÍia de sua preÍeÍéncia. A
propodâ deveÍá conteÍ todos os dêdc da tab€la acima, contendo descÍição detalhada ê individual, indicando as pÍincipais caracteÍíslicas
que €stará sujeita I acsitaçâo p€la SecretaÍia Municip€l d€ Asd§ância Social§MAS, a qual caberá o direito de rêcursa, c.rso os
píodúodseÍviQos não estêiam de acordo com o espocificado acima.

PÍotocolo dê ÍêcebiÍnentoLarânial do Jari/4P,21 de agosto dê 2020

Acuso o conheciínênto da referifa solicitação de proposta
em:zq toA f2o2o.
Registro que nossa empresa tem interesse em participâr dêstâ pesquisâ

CNPJ: uti.q M
JUCIREÀ1tr

orR

de preço.
0001.15

\il
L ' Ír\, ry't.i'; 'i. , ,

DALMA DE DAíIMA PACHECO RÔDRIGUES

COORDENADORA DO NUCLEO DE COMPRAS

PORTARIA N9 @3/201+GAB/SMAS/PML'
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JUCIRENE G. BARBOSA-ME
CNPJ: 08.432.44610001-05

Ruo: Emílio Médice, n" 2684 - Agreste - Cep: ó8.920-000 - Loronjol do JorílAp
E-moil: mercontilromolho@gmoil.com

Descrlçôo dos produlos Quonl Und
Volor
unl

Volor
totol

Quonl.
De

ceío

Volor
unl do
ceío

Volor lotol
do ceslo

ARROZ bronco. tipo I

longo fino, de I kq
2 KG 3,70 R$ 7,40

3.000 R§
156,67

RS

470.010,00

MACARRÃO com ovos, tipo
espoguete, de 5009
pocote

2 PCT R$ 4,80

FARINHA DE MANDIOCA
comum de I kg

2 KG 3.90 R$ 7,80

BISCOIIO SALGADO, tipo
creom crocker, pocote
com proletor interno, de
4@g

2 PCT a o< R$ 5,e0

AÇÚCAR bronco cristol
refinodo, de I kg 2 KG 2,50

CH OCOTAIE em po 200 g 2 PCT 4,50 R$ 9.00

FEUÃO tipo 1, de I kg 2 KG 6.50
R$

r 3,00
SAI iododo refinodo, de
lkg 1 KG 1,00 R$ r,00

CAFÉ
moído.
vócuo,
250 G

EM Pó. tonodo e
extro forte, o

pocole/coixo de 2 PCT 3.90
R$

7.80

FARINHA DE MITHO flocodo
500 g PCT 1,70

R$

3,40
CONDIMENTO EM
(COLoRAU) - l00s

Pó
I PCT 0,75

R$

0,75
CONDIMENTO EM
(COMINHO)- l00s

Pó
I PCT

1,17
R$

1,17
ÓteO de sojo refinodo. de
900m1

I UND 4,99
R$

4,99
VINAGRE DE VINHO de
750m1

1 UND 1.95
R$

I,95
BrscotTo DocE
pocote com
inlerno, de 4009

SORTIDO,
proteior 2 PCT 4,40

R$

8,80

Mercontil Romolho

No

2,40

R$ 5,oo

2
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MR

JUCIRENE G. BARBOSA.ME
CNPJ: 08.432.44610001-05

Ruo: Emílio Médice, no 2684 - Agreste - Cep: ó8.92G000 - Loronjol do JorílAp
E-moil: mercontilromolho@gmoil.com

TRANGO INTEIRO
congelodo 2 KL codo 2 UND

17,58 R$

35,I ó

OVOS cubo c/ l5 ovos 1 CUBA ó,1 5
R$

ó.1 5

CHARQUE 500s I UND 14,50
R$

'14,50

MORTADELA s00g 1 UND
3,90

R$

3,90
SARDINHA oo oleo em
conservo, 2009 2 LATA 2,95

R$

5,90
emCARNE BOVINA

conservo, de 3209
I LATA 3.ó0

R$

3,ó0

rErTE EM Pó 250 g I PCT 4,70
R$

4,70

TOTAT GERAT
RS r5ó.ó7

Volidode do proposlo:30 dios
Volor Totol: R§ 470.010,00
Loronjol do JorílAP, 2ó de Agosto de 2O2O

Mercontil Romolho

DO

Uül.)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
FMAS - LARANJAL DO JARI CNPJ: í3.829.032i1,001.{6

SECRETARIA OE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NUCLEO t'E COMPRAS tEatÍlrcll Eooul

SMAS

PBEFEITURÀ OE
LARANJAL DO JÂRI

PEDIDO DE COTAÇAO
TIPO DE COTA i,IATERIAL OE CONSUMO CARACTERIZA O: NORMAL
CÓDIGo/SoLICITANTE: CRAS PERIODO DE UTILIZAÇÃO DE UTILZAÇÃO: 3 MESES {EMERGENCIAL)

JUSTIFICATIVA

DESPESA LICITATÓRIA EMERGENCIAL OE AAUISIçÁO OE 3.OOO,OO ORÊS MIL) CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER
NECESSIDADE DO CENTRO OE REFERÊNCIA OE ASSISTÊNCIA SOCIAUCRAS, COM A CONCESSÁO DO AUXÍLIO
ALIMENTAçÁO, QUE ATENDERÁ FAMILAS OUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÂO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,
CONSIOERANDO MEOIDAS ADOTADAS PELA PMLJ, ACERCA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), ATRAVÉS DOS
OECREÍOS Nô 091/20 E NO 092/2020 AMBOS GAB/PMI.', E PORTARIA 369 OO MINISTÉRIO DA CIDADANIA,

DtscRlutNAçÂo ,
UÍUDADES ETI CADA CESTA

BASICA
OUANT UND

VALOR
UNT

VALOR
TOTAL

QUANT
VALOR DA

CESTA
VALOR TOÍAL DA

CESTA

ARROZ branco, tipo 1, longo
Íino, de lkg 2 KG R$ XX RS XX

IiACARRÃO com ovos, tipo
€spaguete, de 5009 pacote 2 PCT RSXX

FARIN}IA DE iIA OIOCA
comum de 1 kg

2 KG R$ XX R3 XX

BISCOITO SALGADO, tipo
cream crackeÍ, pacote com
pÍotêtor intemo, de 4009

PCT R$ XX R3 XX

AÇÚCAR bíanco cÍistal
refinado, de íkg 2 KG R3 XX R3 XX

CHOCOLATE em É 200 g 2 PCT R$ XX R$ XX

FEUÃoüpol,delkg 2 KG R$ XX R3 XX

R$ XX R$ XXSAL iodado Íefinado, de 1kg I KG

PCT Rt xx R$ XX
CÂFÉ EÍrl PÓ, toÍrâdo e
moldo, extra Íorte, a vácuo,
pacote/caixa de 2í) G

FARINHA DE ÍúILHO flocada
500 g

2 PCT R3 XX R§ XX

RS XX R$ XX
CONOMENTO Eit Pó
(coLoRAU) - 100s

CONDIÍtIENTO EÍ{ PÓ
(COÍttlNHO)- 1009

1 PCT RS XX R3 XX

óLEo de soja refinado, de
900m1

í UND RS XX

Rt xx Rt xxVIiIAGRE DE VINHO . de
750m1

1

PCT Rt xx R$ XX
BrscotTo DocE soRTrDo,
pacote com pÍotetor intêÍno,
de 4009

2

2 UND Rt xx Rt xxFRANGO INTEIRO congelado
2 KL cada

Rt xxOVoS cub c/ '15 ovos 1 CUBA R3 XX

1 UNO R3 XX RS XXCHARAUE 5009

3-000 R$ XX R$ XX

R$ XX

2

,l PCT

R3 XX

UND

1



CC

MORTAOELÂ 5009 1 UND R3 XX RS XX

S ROINHA âo óleo em
consêrvâ, z)09 LATA R3 XX R$ XX

CARNE BOVINA em
conserva, de 320q

I R9 XX R3 XX

L§t:ÍÉ ãlit Pó 25C g ?cÍ R' XX R0 xx
TOTAL GERAL Rl xx R$ XX

Solicitamos que a Pessoa Física ou Juridica êlaboÍe popoía em papel timbrado, informando os dados completos do
proprietário/representante legal (quando houveÍ), CPF/CNPJ e informar a velidâde da propoía e conta bancária de sue prêíeéncia. A
propoía deverá conteÍ todos os dados da tabela acima, contendo descriÉo detalhada e individual, indicando as principais caracieííicás
que estará sujeita I aceitaÉo pêlâ Secretaria Municipsl de Assiíência Social-SMAS, I qusl cabeÍá o direito de recursa, caso os
pro.túGvsêrvigos não esejem de âcôrdo co/r, o êspecjÍicado ac,ma

Laranjal do Jari/AP, 2í de agosto de 2020 Protocolo de rêcebimento

*':Âffê§»;;;:darererirasoricitaÇáodeproposta

;pkfu**-
COORDTNADORÂ DO IIUCTEO DE COMPRÀS

PORTARIA NC @3/2O19.GAB/SMAS/PMU

Registro que nossa empresa tem interesse em participar desta pesquisa

de p.eço.

I

CEP
|r,l rE . Ca
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PREFETURA HUlllclPAL DE I-âR Tú'AL Í}O JARI
FIAS - lrR^ruAL DO JâB CtpJ: í 3-&t9.Oit2r0mt 4s

SECRETAR|A DE AssisirÊ ciA soc,Al-
t{llclfo DE CrOmRAs

srytAs

õí'iflitiíiiiâiii
P FEFEIÍU RA OÊ

IáRANJAL DO JARI

PEDIDO DE GOT
TIPO DE DE CONSUMO NORUAL

IGO/SOLICITANTE: CRAS PERIODO DE DE ENCIAL3 MESES
JUSTIFICATIVA

DESPESA LlcÍTATÓRh EMERGENG!ÀL DE AoutstçÃo DE 3.ooo,oo (ÍRÊs uL) cESTAs BAsrcAS, PARA ATENDER
NECESSIDADE OO CENTRO DE REFERÊNCIA OE ASSISTÊNCIA SOGüÀUCRAS, coM A coNcEssÃo Do AUXILIo
ALIMENTAçÃO, AUE ATENOERÁ FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAçÃo DE VULNERAEILIDADE socIAL,
coNslDERÂNDo MEDtoAs ADoTADAS pEtÁ pMU, AcERcA Do Novo coRoNAVlRUs (covE-igl, ATRAvÉs Dos
DECRETOS Í{O 091/20 E T.IP O92,2O2O AMBOS GAB/PÍIfl.J, E PORTARIA 369 DO MINISTÉRIO OA CIDADANIA

VALOR TOTAL DA
GESTAOUÂI|T.

qsc$muçAo,
UIMÂDES fl GADACESTA

BÂ§GA
QUA}IT lrrD VÂLOR

UI{T
VALOR
TOTAL

íino, de lkg
branco, üpo í, loíEo

2 KG Rl xx Rl xx

2 PCT RtxxnACÂRRÃo coín ovos, tipo
e6p{lrête. de 50Og pacofe

2 KG Rt xx R3 XX
FARII{HA OE IAND]OCA
coínum de 1 kg

Ril xx RllI2 PCÍ
BISCOITo SALGAID. lipo

pÍotêtoí iÍt€íÍlo, dô 4mg
cÍâcksí, pacaÉe ún

Rt xx Rt )«2 KGAçÚcaR branco cÍisl8l
íeÍinadc, dô íkg

RrtuPCf EI XI2CHOCOLATE eÍn Pó 2Ú g

Rl xx Rt xx2 KGFEUÃo üpo l, de tkg

EluÍ KGSAL iodado ÍefiíEô, de íkg

Rt xx RI D(?CÍ2
caFÊ E Pô, toírdo e
moído, dlra ÍoÍlá, a vácrE
pacotdcaira e 25O G

$n RS XXPCf2
FARINHA DE SLHO flocadâ
500 g

RÍ XXRtgPCT,lco]lu ErÍo Pó
(coloF u, - rmg

RtIR$ XXP€ÍCOT{DI EiÍÍO ET Pô
(cou Ho)- ímg I

RtgUNO Rlníde sqa refinado, d€
9O0ml

RS§ El xxVIHAGRE DE VII{HO , (b I uao

R'N
BlscoÍfo tx)cE soRnDo,
pacd€ dn paototoÍ Hêíno,
d6 4000

PCT R' D(2

R'N R3nFRANGO I TEnO drqdaô
2 KL cade

2 UND

OVOS oiba d í5 ovc I GUAA Êl xx Rt xx
í U}{D Rt§CHÂRaUE 5m9

.

1 3.U Rt xx Rrtn

)/Éht'-,(
\\t!r-l/

VÂLOR DA
CESTA

Ran

Rt§

Rrl xx
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IORTADÉIÂ 5009 'I uxD Ri IX R! XX

SARDIIIHA ao ôeo sn
coílsâíva, 2mg

LATA Rlln Rt xx

í IITACÂRIE BOVINÂ em
oonseNs. de 320q

R3U Rlu
LEITE Etl Pô 25O g í PCT Rt xx

TOTAL GERAL R!n Rtn
Solidtamos qus â Psssoa FÍ§ca q'l JurÍdlca olabora pÍoposta em pspol llmbra(b, lÍíoÍmaftb G dad6 cqrpl€ios do
propÍietÁrio,/roprBs€ntanto legd (quândo ho.Jyer), CPF/CNPJ e lnformar a valldado ds pÍlpoda e coírta banéÍis d€ sua praíorânds. A
propG{a deveÍá ú 6Í tod6 c (Hc óa teàêb eama, cootrírô doscÍiÉo &talhedâ r líúvldüd, Hca'lô ss píiíriFls caGciaÍístkas
qrra êíarâ sriêih 8 accit !ão pda SecÍEf8Íia iruÍidpd & Âslidàxia SodatslrAs, E qlEl &râ o diÍ€ib ê ÍtcuÍ§â, c§ G
píodutoíseNiç9§ r'!êo e§leiam de acoÍúo com o especiíicado acima.

Laranlal do JaÍUAt, 2í do aoosto do 2020 PÍotocolo do Íscobknonto

Acuso o conhecimento da r€ÍetiÍa solicitação de proposta

em: -1[ / Of. ,2020.
Rêtisúo quê n6sa empre3a tem lnterc5se em paÍüd9a.

dêpÍeço. IDEALLIZE EIRELi
6,131/000CNPJ: 1 1

Câ

d6ta gesquitâ

e asstnaturâ do Rcclbêdor

DÂLiíl PAG}IEGO ipJ%^
COORDÊNAOOnA DO NUCLÉO OE @MPRÁS

poRTARTA t{r üB1201!]6Â8/Srr S/pr{U

2

Rl§
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u IDEALLIZE
Servicos

DEAUET ENEU
CÍlPr: l5'l7,.lllrtoot t6

t ndlÉo ttitu.l n .6.06l!![.1
EÉar.fq lü HJlo Airoib C!.lio, U'A

Ír.in C:P: aatol.Ú - fht.ea/A,lt|0.

PROPOSTA DE CO?AçÃO Or pneçO

A

PREFEIIURA MUNICIPAL DE I.ARÂN'AT DO JARI

SECRETARIA DE ASS§TÊNOA SOCIAT NUC[fO DE COMPRÂS

Râ!ão social da Licitantê: lDEAlllzE EIREU, GNPJ: 15.177.ült/0001-15
Endereço: Av, Oeslderlo Antônlo Costho, 8:!:l-A - TÍtm CEP: 6E.!101{80 - MacapÚ/AmeÉ
Telefone:(95) $1tlo8ul2, email: contâto@ldealllreservlcos.com.br

1

5,90RS2 Rs 2,9sKG
ARROZ bÍenco, tipo 1, longo fino, de 1k8 - MARCÂ:

NAMORADO

Rs 1,89 3,78R52PCT
MACâRúO com ouc, tipo espaguete, de 50og

pacote - MÂRCA: PÂUIJSTA

Rs 3,s9 7,78RSKG 2
FARINHA DE MAI{DIOCÂ comum de 1 kg - MARCA:

ESIREIA

R5 7,782 Rs 3,s9PCT
BISCOITO SALGADO, tipo cream cracker, pacote com
protetor interno, dê 4o0g - ÍIíARCÂ: ÁcUÂ E SÂL

Rs 2,6s 5,30RSKG 2ÃfcÂn bánco cÍistal reÍinado, de llt - MÂRCÂ-

MII.LA
7,98RsPCT 2 Rs 3,99CHOCOIâTE em pó 2m g - MÂRCÀ MllRÂH

13,60RSKG 2 Rs 6,80FEtrÂo tiPo 1, de 1kg - MARCA: TIMSIMS
KG 1 Rs 1,0s 1,05SAL iodado refinedo, de lkg - MARCÀ LUNNA

RS
clÉ tu rÚ, torrado e moído, extra íorte, a váano,
pacote/caixa de 250 G - MARCÂ: PlLÃO

PCr 2 Rs 3,99

FARltilHA DE íUltllO flocada 500 g - MARCA: SlllHA PCÍ 2 RS 3,.tm RS 6,80

CoNDTMENTO EM Pó ÍCOTORAU) - 1OO8 - MÂRCÂ:

MARATA
PCÍ 1 Rs 1,05 1,05RS

coNDtMEÍ{ro EM Pó (COMIÍ{HO}- 10Og - MÂRCÂ:
MÂRÂTA

PCT I R5 1,0s RS 1,05

ólfo de soja Íefinado, de 900ml- MÂRGA: u2A RS 4,8s Rs 4,85

VINAGRE DE VINHO , de 750m1 - MARCÂ: MÂRATA UNO 1 RS 2,7o ?,70RS

BISOOÍTO DOCE SOmm, pacote com protetor

interno, de 4009 - MARCâ: CÂRPRICHE
PCT Rs 3,10 RS

FRA'{6O INTEIRO congelado 2 KL cada - MARCÂ:

SADIA
UND 2 Rs rzw Rs 24,00

OVOS cuba c/ 15 ovos - MAnCA AVINE CUBA 1 Rs 6,s0 6,50RS

UNDCHARQUE 5008 - MARCA:l(ÂDÃO 1 Rs 1s,00

DISCRIMINAçAO / UNIDAOES EM CADA CESTA

BASICA
UND QUANT VAI"OR UNT VATORTOTALNe

I

Rs

7,98

UND I

2 6,20

Rs 1s,00

IUND



UND 1 R§ 4OO 4,00RS

SARDINHA

COQUEIRO

ao óleo em conserva, 20Og - MARCÂ:
I-ATA 2 Rs 2,20 4,40Rs

CÂRNE BOV|tlÂ em conserva, de 3209-M RCâÉ

BORDON
TATA 1 Rs 3,50 3,50RS

um EM PÓ 250 8 - MARC^: P]RACAruUBA PCr Rs 4,s0 Rs 4,50

1J

VALIOADE DA PROPOÍA: O Prazo de Valldade desta Proposta é de 30 (trinta) dies corÍidos, confados a partir

da data dessa propoía.
DADOS BANCÁRIOS: BÂNCO DO BRASII S.Â. Â8ência nt 4435{ Conta corrente ne 30391-7

Macapá-AP, 06 de eSosto de 2020.

-?)---.,1.- -5.t.'.r ->tr '-.- 
L',

-- - DÂNIÊÍÁ SIL\,A MENDES

DANIEIÁ SIIVA MENDES

RG: 158752 CPF:OOí.990.222-13

IDEAttIZE EIREU

CNPJ ne. 15.177.131/0001-16
Representante legal

IDEALLIZE EIRFI I
ctlPJ; tS. í77.,31/00dilã

Valor Total da Cesta Básica RS 144,50 {Cento e quarenta e quatro reâis e cinquenta centavos}

3.000 144,501
lút Cestas Báslcas, valor total de T.ê3 mil Cestas

Básicas, para suprir a necessidade desta secÍetaria
Rs 433.s00,OO

AS TRES MIL CESTAS SAsIC.A5

Quant. De

Cesta Básica

RESU rY

Especificação do Produto Valor Total

Rs 433.500,00

Valor
Unitáíio

Valor Global das TÍês Mil Cesta Básicas RS 433.500,00 (QuatÍocentos e trinta e três mil e quinhentos reais)

I uonraoul soog - lrmnca: euERtcltto

Rs 144,50Valor Total da Cestã Básica Rs

1

Ite
m

Valor Global dâs Três Mll Cesta 8ásicas RS
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ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MITNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

FMAS - LARANJAL DO JARI CNPJ: 13.829.032/0001-46
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NUCLEO DECOMPRAS

SM

lssr§rircu50cu1PREFEITURA DE
LARANJAL DO JARI

DE'PACHO

A
Sra.

THAIS BRUNELY QUf,IROZ DE OLIVEIRA
Gerente de Administraçâo e Finanças da Assistência

Senhora Diretora,

Cumprimentando Cordialmente Vossa Senhoria, solicitamos indicação de

Dotaçâo Orçamenuíria, para aqüsição de Cestas Básicas, para suprir iis demandas do

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

atendera às famílias afetadas pelo novo corona vírus (COYD-l9) e que se encontram em

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

cotação de pÍeços e mapa comparúivo anexos.

331 Laranjal do JarilAP, 27 de agosto de 2020

srcntrAnlA Mlff [m[ Dt A$§TÊi{0A S&lA,

RECEBIDO
r.lr,ttJo-il\efu
Hora:/l- :cÕ

Ass'naturâ do Rosporrlvel

Atenciosamente,

Coordenadora Do Núcleo Compras
Portaria N' 003/20 t9-GAB/SMAS,?MLI

Rq Libcr&dc. a"eu ' lgl,ste
L,/a.4lal do Jarí/A,túFí- Ce: ó8.92O-Oü

Cl§J:, 3.6?9.032/@0, -16 E-rail: assist',íEia'o('ia,l3grQgíÉíl.coa

I

I

SMTL§



Prefeitura Municipal de Laranjal do Jarí
SecrêtaÍia Municipal de Assistência Social

Gerência Administriva e Financeira - FMAS
de Assistemia §eial

Memo n.o 51312020 - GER. /SMAS

A
Cordenadora do Núcleo de Compras/SMAS
DALMA DE FATIMA PACHECO RODRIGUES

A despesa decorrente deste processo de Aquisição de Generos Alimenticios os quais
iram compor a Cesta Basica, para atender as demandas Centro de Referência de Assistênciav 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 Familiâs
quê encontra-se em situação de vulnerabilidade social e risco social, aumentando
consideravelmente o publico atendido pela politica de Assistência Social.

Segue conforme abaixo a dotação:

71

14219
FMAS - FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL DE
LARANJAL DO JARí

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCA COMUNITARIA

PROGRAMA DE TRABALHO: 0019 ASSISTÊNCA SOCIAL RESPONSÁVEL E
TRANPARENTE PARA TODOS.

2041 MANUTENÇÂO DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASLJ

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

í3í1.99í9 covtD-19

VALOR ESTIMADO:
R$ 449.490,00 (Quatrocentos e quarenta e nove mil

e quatrocentos e noventa reais).

AÇÃO:

Secretaria Municipal de Assistencia Social
Gabinete Adminitrativo

Declaro que a despesa satifaz iis exigências dos
Anigos l6 e 17 da Lei C ementar n. o 

t 0l /2000 -
Em

GAS
Sccrctária de istencia Social

DecÍeto n.'21412020 - GAB/PMLJ

Laranjal do Jari/AP, 28 de Agosto dez121

:f^n^ttg7. dr 0u"urritq
THAIS BRUNELY QUEIROZ DE OLÍVEIRA

Gerência Administrativa e Financeira da Assistência Social
Decreto n"2 1 5/2020-GAB/PMLJ

DOTAçÃO ORçAMENTÁRrA

Senhora Coordenadora,

UNIDADE GESTORA:

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

FONTE DE RECURSO:



ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

SECRETARÍA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GABINETE DA SECRETARIA deAsi*fucia

Oficio n." 0907/20 - SMAS

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

Cordialmente cumprimentamos Vossa Seúoria com as merecidas honras de

pÍaxe e na oportunidade, vimos por meio deste instrumento SOLICITAR a aquisição

de GENÊROS ALIMf,,NTÍCIOS para compor o Beneficio CESTA BÁSICA - como

AUXILIO ALIMENTAÇÃO, devido CO\/ID 19 amparada por PREGÃO

ELETRÔiüCO, a qual permite a esta administraçáo realizar suas aquisições em

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

através do procedimento licitatório realizado com maior número de interessados na

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

considerando as medidas adotadas pela Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari -
PMLJ, em decorrência à Pandemia Mundial da COWD 19 (Novo Coronavírus), em

total conformidade com a Lei Federal n" 13.979/2020, bem como com o Decreto

Estadual n" 137 5 12020 Municipais n' 09 I 120, n" 09612020 n' I 56-GAB/PMLJ.

Atenciosamente,

Laranjal do Jari, 02 de Setembro de 2O20.

,?,.

CALDAS AS
de Assistência Social

D eç. 2 | 4 / 2020 -G AB I P ML I

Rua Liberdade, ao8o4 - Agreste
l-.rraljol do JoÍí/Arrrap,ól. CEP. 68.920-000

Érnúil: *rrao.s-iori@hoÍrnail.cr:.tn

Seúor Secretário,
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ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA DE LARANJAL DO JARI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Memo.072412020 - SEMAP/PMLJ Laranjal do Jari/AP, 04 de Setembro de 2020.

Da: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SEMAP
A Comissão Permanênte de Licitação
Sr. Enivaldo Balieiro Machado
Presidente da Comissâo

Assuntos: Encaminha para Providências

Cumprimentando-o cordialmente, encaminho para análise e providênciâs o

Processo Administrativo no 218.047 12020/SMAS/PMLJ, encaminhado por meio

de Ofício no 0907 /2020 - SMAS/PMLJ (protocolo 1352), que versa sobre a

solicitação de AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALlMENTicloS, amparada por

PREGÃO ELETRÔNICO, para atender as demandas da Secretaria Municipal de

Assistência Social desta PMLJ. Conforme documentação em anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento, antecipo votos de

consideração e apreço.

Aten

ô
oFrt

semaplaranialdoiari@gmaii.com
Avenida Tancredo Neves 2605 - Baino Agreste

"Laranjai tempo de reconstruir

/À
,rtrmA!
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ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL OO JARI
COMISSÃO PERMANENTE OE LICITAçÀO

DESPACHO

Ao GAB/PMLJ

Encaminhamos o Processo n" 218.04712020-SMAS/PMLJ o qual tem por objeto Aquisição de

Gêneros Alimenticios para compor o Beneficio CESTA BÁSrcA como auxilio alimentaçã0, para

atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS, afim de conhecimento

e AUTORIZO.

Laranlal do Jari/AP, 08 de setembro de 2020.

Enivaldo Baliei Machado
Presidente C LJ
Dêcrêto n' 8.GAB/PMLJ

CPl.Pmli@hotmail.mm
www. laranialdoiari.ap.oov. br/contato @laranialdojari.ap. gov. br

Avênida Tancredo Neves. s/no-Agreste, CEP 68.920-000 / CNPJ 23.066 905/0001-60
"Laranjal, têmpo de reconstruir"
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ESTADo oo lunpÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
GABINETE

DESPACHO

A CPUPMLJ

Senhor Pregoeiro,

AUTORUO a instauração de procedimento Licitatório na Modalidade de Pregão Eletrônico para a

Contratação de uma empresa especializada em Aquisição de Gêneros Alimenticios para compor o

Beneficio CESTA BÁSICA como auxilio alimentaçã0, para atender as demandas da Secretaria

Municipal de Assistência Social - SMAS, reÍerente ao Processo no 218.047/2020-SMAS/PMLJ.

Laranjal do Jari/AP, 10 de setembro de 2020

Serrãe.
i/un pal de Laranjal do Jari

www. laranialdoiari.ao.qov. br/contato @laranjaldojari.ap. gov. br
Avenida Tancredo Neves, s/no-Agreste, CEP 68.920-000 / CNPJ 23.066.905/0001-60

fu-
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PAEfE|TUNA láUtItCIPAt OE IÁNA'ÚAI. DO JANI

RETTEÂçÃO

rEfiÍrlo DC FiOmEÍ{ÍO m. OC/2OlllrPMU

A Presênte Retificaç5o é ora levado â êfeato paÍa retificaÍ

parcialmente o EXTRATO oO TEnMO D€ F( MEÍÍrO r.

It0lll201$*'m.J, matéria publicada no Diário Oficial do

Município, dia 18 de iunho de 2019, Edição 3089, Pi8inâ I
aheÍafldc se sua ÍedaÉo na forma a seSuir:

ffie se E: valor Íotal RS 60.625,00 lsessenta mil e

seiscentos e viÍte e cinco Mlt).

Lela-re Valor Totâl RS 67.625,00 (sessenta e sete mil

seiscentos e vintê ê cinm reâis).
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.HPREFEITURA MUiIICIPAL DÉ LARANJAT DO '|ARI
SEcRETARtA MUNtctpaL DE aDMtNtsrRAçÂo E pLANtlaMENTo

Equipe dê Prêgão

MINUTA
eorral - pnreÃo rtrrnôNtco Ne 038/2ozo - 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 forma emergencial, de 3.000,00 (três mil) CESTAS

BÁSICAS - como auxilio alimentação a serem fornecidas, sob demanda, aos usuários de baixa renda
cadastrados no Programa CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, pelo período de 03
meses, 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 .iulho 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 Dezêmbro de 1993, da Lei ne 13.979. de 6 de
fevereiro de 2020, da Lêi Complementar n' 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n'8.538, de
06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiaria mente, a Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993 e as

exigências estabelecidas neste Edital.

2,1, A sessão pública deste Pregão Eletrônico será aberta por comando do Pregoeiro, com a utilização
de sua chave de acesso e senha no endereço eletrônico, data e horário abaixo discriminados:

lNíclo DE RECEBIMENTO DAS PRoPoSTAs: .... 1......|zümàs..h...min - Horário dê Brasília

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

lNíclo DA sEssÃO DE DTSPUTA DE PREÇo5: .../.... /zpo às ....h......min - Horário de Brasília

. TEMPO DA DISPUTA: a etapa de envio de lances na sessão pública durará l0 (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.9 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/4,
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 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 haja
comunicação em contrário infoÍmada 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 www.licitacoes-e.com.br.

2. DO ENDEREçO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME

3. DO PROVEDOR DO SISTEMA UTITIZADO

4. DE CONSULTAS E IN FORMAçÔES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LARÂN'AL DO.,ARI

SECRETARIÂ MUNICIPAT DE ADMINISÍRAçÁO E PI.ANEJAMENTO

Eqúlpe de Pregão

4.3, Para esclarecimentos deste Edital, informa-se:

a) Endereço da Prefeitura Municipal de Laranjal do lari - 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 segunda a sexta-feira.

c) Referência de tempo: Horário de Brasília/DF

d) Sites: www.licitacoes-e.com.br;@
e) Endereço Eletrônico: ggl,p!!li@XgEEei!.ç9!!

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 a aquisição, de forma emergencial, de 3.000,00 (três mil)

CESTAS BÁSICAS - como auxilio alimentação a serem fornecidas, sob demanda, aos usuários de baixa

renda cadastrados no Programa CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, pelo período de

03 meses, 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:

7.1.1. Fundo Municipal de Assistencia Social

7.f .2. 33.90.32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita

7.1.3. Fonte13111.9919

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 7}Uzffi.

8.1. Poderão participar desta licitação os interessados quê atendam a todas as exigências fixadas

neste Edital e que estiverem devidamente cÍedenciados no site WJ!9j!3ggC§:C.§9!!..b!.

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.e 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 f23/2006, com a redação dada pela Lei Complementar n.e t47 /2014.

I
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Equipê de Prêgão
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9.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (§ le, art. 9.e do Decreto n.e 10.024/2019), obtidas
junto às Agências do Banco do Erasil 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 responsabilidade 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 representante, excluída a responsa bilidade do provedor do sistema ou do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso lndevido 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 Decreto ne 010/202GPMU, mediante a inserção e monitoramento de dados
gerados ou transferidos paÍa o aplicativo Licitoções-e, desenvolvido pelo Banco do Brasil 5.A.,
constante no site www.licítacoes-e.com.br.

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

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

10,9. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

10.10. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus 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,

9. DO CREDENCIAMENTO:

10. DAPARTTCTPAçÃO
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lffi.
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
objêto desta licitação.

10.13. Não poderão participar desta licitação os interessados:

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

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou.judicialmente;

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

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 Pregoeiro, 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;

f) verificar e julgar as condições de habilitação;

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

decisão;

h) indicar o vencedor do certame;

i) adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

j) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

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

12.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abêrturâ da sessão pública,

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço cpl.pmli@hotmail,com

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

11. DO REGULAMENTO OPÉRACIONAT I}OCERTAME

L2.DO PEDIDO DE ESCTÂRECIMENTOS E AO EOITAI.
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Êquipe dê PreSão

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 deflnida 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.

12.11. 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 prazo inicialmente estabelecido. Do contrário, serão mantidos a data

e horário da sessão.

13.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomita ntemente 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, sejam 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, § 1e da LC ne 123, de 2006.

13.4. lncumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

13,5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ê 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.
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14.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na

data, horário e local indicados neste Edital.

14.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, 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 Bencodo 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 inferior ao último por ele ofêrtado e registrado
pelo sistema.

14.L2. O intervalo mínimo de difeÍença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação
aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de
RS 1,00 (hum) real.

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

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

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

14.15, A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance 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 anteriores, a sessão pública

encerrar-se-á automaticamente.

14.18. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistêma, poderá o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de
lances, em prol da consecução do melhor preço.

PREFEIÍURA MUÍ{ICIPAI- DE TARANJÂI- DOIARI
SEcRETARtA MuNtctpAt DE AoMtNtsrRAçÃo E ptAt{EJAMET{To

Equipe de PÍê8ão
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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 ad.judicar o item objeto desta licitação, fazendo arredondamentos a menor, no valor
unitário.

14.22, O Pregoeiro poderá anunciar o licitante vencedor imediatamente após o encerramento da

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

acerca da aceitação do lance de menor valor.

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. Nêsta 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 eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 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
hoÍas 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 MicÍoempresas - ME e às

Empresas de Pequêno 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

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 123/2ú6 por licitante que

não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame,
sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Município
de Laranjal do Jari, nos termos do ltem - SANçÕES.

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

certamês licitatórios deste Município, quando houver ultrapassado o limite de faturamento
estabelecido no art. 3e da Lei Complementar ns 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 1,2tl2ffi
configura fraude ao cêrtame, 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, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

15, DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS EMPRESAS ENqUADRADAS COMO MICROEMPRÉSA - ME E EMPRESA

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

05 Ícincol 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 art. 43,

§ 1e da Lei Complementar n.p !23/2A06, com a redação dada pela Lei Complementar n.s L47 /20L4;

15.6. A não regularização da documentação no prâzo acima previsto, implicará decadência do direito
à contratação, sem pre.iuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei np 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 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 se.jam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à

proposta mais bem classificada;

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

melhorpreço.

15,8. Para efeito do disposto no arl. M da Lei Complementar n.e 123/2ú6, 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 §§ 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 pequeno

porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1e e 29 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 ob.ieto

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 empresa de pequeno porte.

15.U. 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.7s e

no § 9q do art. 26 do Decreto n.e 1O.O24/2O79.

16. DAS PROPOSTAS
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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) DIAS, 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 uNlTÁRlo E TOTAL PARA O OBJETO L|C|TADO, 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, fretes, impostos, se8uros 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.

dl RAZÃO SOclAL, ENDEREçO, telefone/fax, número do cNPJ, banco, agência, número da conta-corrente;

15.3. O encaminhamento das propostas pressupôe o conhecimento e atendimento de todas as

exigências contidas no Edital e seus anexos.

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

16.5. A proposta de preços deverá ser elaborada em conformidadê com o Modelo de Proposta
Comercial - Anexo ll do Edital e observando as exigências contidas neste instrumento convocatório,
sob pena dedesclassíÍicação.

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 desclassiÍicação 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.

15.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta inicialmente ãpresentada,
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.

L7.1. PaÍa 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,

17. DO JUIGAMENTO DAS PROPOSTAS
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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 ob.ieto, 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 eficácia para fins de

habilitação e classificação.

18.1, Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detêntor da

proposta classificada em primeiro Iugar, 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 (httos://certidoes-
aof.aops.tcu.gov.brl).

18,2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada, em

relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação

técnica.

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 digital.

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 emitidos somente em nome da

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 dessas contribuições.

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

c1a
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18. DAHABILITAçÃO
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a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

rs.s. oeclAneçôes

a) Declaração de Atendimento aos Requisitos deste Edital, conforme disposto no lnciso Vll, art.4.s
da Lei n.e 10.520/2002, nos termos abaixo:

MoDEto DE DEctARAçÃo - ATENDTMENTo Aos REeutstros Do ED|TAL

lnciso Vll, art. 4e da Lei n.p 70.520/2OO2
pREGÃo EtErRôNtçg n.e _____112§zo

hp!!c!!ll!ple5a[- CNPJ n.e sediada à (endereco comoleto), declara sob as penas

da lei que possui todos os requisitos exigidos no Edital de Pregão Eletrônico n.e J2O20, para a habilitaçào,
quanto às condições de qualificação jurídica, técnica, 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.

Local e data
Nome / número do C.P.F do Declarante ou Representante Legal 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 abaixo:

(nome da empresa) , inscrita noC.N.P.J. n.e por intermédio de seu representante legal

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

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

acrescido pela Lei n.e 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não empÍegâ 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.

Local e data
Nome / número do C.P.F do Declarante ou RepÍesentante Lêgãl de Empresa

{Assinatura}

18. 10. HABTLTTAçÃO 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 emprêsa de pêqueno porte: certidão expedida pela Junta 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 3e da lnstrução Normativa ne 36,

de 02 de março de2077, do Dêpartamento 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

MOOELO DE DECTARAçÃO _ NÃO UTITIZAçÃO DE MÂO DE OBRA

TNFANTTt PREGÃO E161p6X1ç6 1.e__-___-../2020.
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a atividade assim o exigir.

í) RG e CPF do representante legal da Empresa (Cópia)

18.1I. DA REGULARIDADE FISCAI E TRABALHISTA

a) lnscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNP.J), 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 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;

dl Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva €om 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

MUNICIPAL da sedê do licitante;

f) Certidão Negative 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 Ícinco) dias úteis, cu.io termo inicial corrêsponderá 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.p 123/2006, com a redação dada pela Lei Complementar n.e 147 /2014;

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 eCOruÔnArCa E FTNANCETRA

a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo Cartório de Distribuição da sede da

Iicitante, expedida nos últimos 30 (trinta) dias que anteceder a abertura da licitação, salvo se consignar
no próprio texto data de validade diferente;

18.13. qUAUFTCAçÃO rÉCnrCA

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 objeto em
questão.
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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, manifestaÍ sua intenção de recorÍer.

19.2. O prazo para manifestação sobre a intenção de interpor recurso será aberto pelo PÍegoeiro,
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 !4ggJ§!!êgges;g494&I.

19,4. Os demais licitantes, caso haja interesse, poderão apresentar seus memoriais também por meio
eletrônico, no prazo de 03 (três) días a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
âssegurada 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 ob.ieto 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
a proveitamento.

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

19.9, Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da

COMISSÃO 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 constatada 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 adjudicação do lote ao licitante vencedor, após

o que encaminhará à autoridadê competente para homologação da licitação.

20.2. Havendo recurso, após deliberação sobre o mesmo, a autoridade competente fará a ad.judicação

do ob.jeto, homologando em favor do licitante vencedor.

20.3. 5e 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 apuÍação 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.

19. DA INTERPOSTçÃO DE RECURSO
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21.1. Os fornecedores que forem adjudicados serão convocados para formalização contratual ê 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 âceite 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, â

Contratada deverá sanar a irregularidade dentro do prazo que for estabelecido ou apÍesentar 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 nestê 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 frequentê
contato com o preposto da contratada, 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 S€cretaria 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, relativos 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 for necessário à regularização de faltas verificadas;

í) 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 CONTRATADA;

21.10.O contrato porventura firmado terá como gestor(a) servidor norneado através de portaria,

21,11. As decisões e providências que ultrapassem a competência desses servidores ou comissão
deverão ser soiicitadas 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 objeto contratual.
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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.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 prazo 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.jam feitas as correções necessárias.

22.4. Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, acompanhado da Nota tiscal,
atualizaçôes 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;

cl Certidão Con.iunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de NeBativa 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 NeBativa de Debitos 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
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.Parc efeito de paBamento, serão computados apenas os quantitativos efetivamente fornecidos.

23.1. A empresa detentora do ReBistro de Preços ficará obrigada a substituir, imediatamente, os itens
da licitação que vierem a ser recusados por outros que atendam as exigências do ob.ieto desteTermo;

23,2. A empresa ficará obrigada a substituiÍ os itens rejeitados, no prazo máximo de 48 (quarenta e

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

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

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
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 caberá o direito de recusar, caso o mesmo
não esteja 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 pÍodutos 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;

el 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 Prêgão 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) PÍestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do contratante, cu.las

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 transBressão 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 Secretaria Municipal de Assistência Social mantenha os contatos necessários;

m) Comunicar imediatamente a SecÍetaria 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.
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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 doContratante;

q) Rêsponder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de
culpa ou dolo, durante o fornecimento, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a

fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE.

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

obri8ações contratuais;

24.2. DEVERES OO ónCÃO erSrOn

24.2.1. Na vigência da Ata de Registro de Preços, compromete-se o Órgão Gestor gerenciar o objeto
nos termos abaixo.

e) 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;

dl efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas;

el 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;

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

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

kl 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.

25,1. Após registrados os preços a contratação será formaliza mediante ordem de fornecimento, nos

termos do artigo 62 da Lei ne 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 prazo de 05 (cinco) dias úteis.

f
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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 Instrumento Contratual ou
na retirada da nota dê empenho, ou ainda, recusar-se a assinar o mesmo injustif ica da mente, 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.

25. DAS SANçÕES ADMINISTRATIVAS

26,1 Com fundamento no artigo 7e da Lei ne 7O.520/2OOZ ficará impedido de licitar e contratar com a

Administração Pública pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das demais cominações legais, a

licitante que:

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;

26.1.8 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;

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 poÍ
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.
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27.1 A Administração, observadas razõês de conveniência e oportunidade, devidamente justificadas,
poderá revogar a presente licitação, em Íace 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, enseiará a formulação de imediata representação
ao MINISTÉRlO 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 ll, da Lei n" 8.666/93.

29.1 As normas que disciplinam êste 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 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 otr
indenização, poderá ser:

a) Adiada a data da abertura desta licitação;

b) Alterada as condiçôes do presente Edital, com fixação de novo prazo parâ 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 provocação, 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 êntre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação;

-*§gHfTÉ

'§9.

N,DA REVOCAçÃO E ANUTAçÃO DOCERTAME

2g DA FRAUDE ÀUC|TAçÂO

29. DAs DTSPOSTçÕrS e enArS
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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, âo Pregoeiro, com antecedência mínima de Q!
(doisl dias úteis antes da data de abertura da sessão.

29.10 Os pedidos de esclarecimentos de que trata o subitêm acima não constituirão, necessariamente,
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, reabrindo-se o pÍazo inicialmente estabelecido. Do contrário, serão mantidos a data e
horá rio 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 Pregoeiro ou Autoridade Competente,
observados os preceitos de direito público e âs 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 20.09.2019.

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, xxx de xxxxxx de 2020.

ENIVAI.DO BALIEIRO MACHADO
PREGOEIRO

-"r , ;i..1-rl r I,qí.rr
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ANEXO I

APRovo oÍERMo oE REF€RÊNcla E

AuroRtzo o pRocEotMENro ucrÍaróRro,
NOSÍERMOS DA t-fl 8.666/93 E O€MA|S

r-EGrsraçõEs.
Eí:': I I-

MAIARÁ CÀTDAs CHAGAS

Secretáriã Municipàl de Assistência So€ial

DECREIO 214l2020/PMU

cENTRo or nrrenÊNcrn or msrsrÊNcra socrAr - cRAs

O CRAS é o equipomento estoiol que referencio os fomílios no seu ienitório de

obrongêncio, constituindo-se no principol porto de entrodo do Político de Assistêncio

Sociol.

As unidodes de serviços desse nÍvel de proteçõo locolizodos no teniiório sôo

referenciodos oo CRAS, possibilitondo o orgonizoçÕo e o hierorquizoçõo do rede

socioossisÍenciol no tenitório, cumprindo o diretriz de dêscentrolizoçôo do político de

ossisiêncio sociol.

O CRAS deve oriiculor os serviços socioossistenciois do lerritório, tendo em visio o

rompimento do otendimento segmentodo e desconiextuolizodo dos situoçôes de

vulnerobilidode sociol vivenciodos, otuondo de formo integrodo com o rede

socioossistenciol e inlersetoriol.

1 - OBJETO

Aquisiçôo, de formo emergenciol. de 3.000,00 (três mil) CESTAS BÁSICAS - como ouxilio

olimentoçôo o serem fornecidos sob demondo oos usuórios de boixo rendo codostrodos

no Progromo CRAS - Centro de Referêncio de Assisiêncio Sociol. pelo período de 03

meses

2 - JUSTITICATIVA

2.1 Tol oquisiçõo justifico-se em deconêncio do Pondemio do COVID l9 e encontro-se

em conformidode ), em tolol conformidode com o Lei Federol n'13.979/2O2O, bem como

com os Decretos Estoduol n" 137 5/2O2O Municipois n" l5ó.09ó n" 091/20-GAB/PML.J.

2.2 O recurso emergenciol que emboso tol oquisiçÕo esto disposÍo no Portorio n" 369. de

TERMO DE REFERÊNC|A O43/202O
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29 de obril de 2020, do Ministério do Cidodonio, "Dispõe ocerco do otendimento do

Cqdostro Único poro Progromos Sociois do Governo Federol - Codostro Único, disposto

pelo Decreto no ó.1 35, de 26 de junho de 2OO7 , no Distrito Federol e nos MunicÍpios que

estejom em esiodo de colomidode público ou em situoçõo de emergêncio

reconhecidos pelos governos EsÍoduol, Municipol, do Distrito 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 lnfecçôo

Humono pelo novo Coronovírus (COVID-19)".

2.3 O COVID-I9 é umo pondemio de proliferoçõo rópido e que preciso de medidos

emergenciois poro evitor o conÍógio, e tombém de preporo dos serviços de soúde. poro

otender os grovidodes e eviior o morlolidode nos grupos de moior risco, sobretudo os

idosos e doentes crônicos. Em nosso regiÕo, hó de se ter otençôo tombém ôs

comunidodes mois ofostodos e com gronde dificuldode de ocesso o serviços

ossislenciois.

2.4 A presente oquisiçõo viso o enfrentomento do situoçõo de emergêncio em

deconêncio do COVID-19 e tem por finolidode promover opoio e proteçÕo os fomílios e

indivíduos em situoçõo de vulnerobilidode e risco sociol ofetodos e permitÍ o esse publico

condições odequodos de provisões, de formo o mitigor os riscos quonto o infecçõo ou

disseminoçôo do vkus, de ocordo com o Poriorio n" 3ó9, de 29 de obril de 2O2O, do

Ministério do Cidodonio, serôo enÍregues 3.000 ( Três mil) cestos bósicos, sendo

distribuídos 1.000 ( mil ) cesios mensois no período de 3( Três meses).

2.5 Dentro desse contexto, poro otenuor os impocios socioeconômicos os fomílios e

indivíduos em situoçôo de vulnerobilidode e risco sociol ofelodos pelo Pondemio e

gorontir os ofertos dos serviços socioossistenciois no ômbiio do Sistemo Único de

Assistêncio Sociol (SUAS) no Município de Loronjol do Jori, o Secretorio Municipol de

Assislêncio Sociol (SMAS), por meio dos Centros de Referêncios de Assistêncio Sociol

(CRAS), eloborou um plono de oçõo socioossitênciol que otendo o demondo de

proteçõo sociol ós fomílios e indivíduos em otendimenio e ocomponhomento,

gorontindo o beneficio eventuol AUXltlO AIIMENTAçÃO, os fomílios e indivÍduos em

estodo de risco e vulnerobilidode sociol cousodos por infecçôo ou disseminoçÕo do

Coronovirus tendo como recurso finonciodor o emendo porlomentoÍ no

16002792020ú08 repossodo oo Fundo Municipol de Assistêncio Sociol ( FMAS).
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3- DO OBJETO. ESPECTFTCAçÔES E QUANTTTATTVOS

02 pocotes

02 unidodes
0l cubo

0l unidode
0l unidode

02 lctos
0I lolo

4 - DA QUAUflCAÇÃO TÉCNTCA DA CONTRATAOA

A empreso devero opresenlor junlomente com os documentos de hobilitoÇÕo,

composiçõo do otividode compolível poro otuoçõo no fornecimento do o objeto

licitodo.

5 - FOR^ A DE AQUTSTÇÃO

5.1. As oquisições dos moteriois serôo feitos de ocordo com o necessidode e

conveniêncio do Secreiorio de Assistêncio Sociol, medionte o emissÔo de notos de

empenho.

5.2. A enirego de moteriois somente deveró ser efetuodo pelo licitonte vencedor opós

recebimenio do Noto de Empenho, expedido pelo seior de coniobilidode, em conjunto

com o setor de compros do Secretorio de Assistêncio Sociol nos quontilctivos indicodos

no referido correspondêncio oficiol.

ITEM Dtsc RtMtNAçAO
UNIDADES EM CADA

CESTA BASICA
0t ARROZ bronco, tipo l, longo Íino, de lkg - embologem. 02 ks

i ACARRÂO com ovos, lipo espoguele, de 5O0g pocote. 02 pocotes
03 FARINHA DE MANDIOCA comum de I kg. 02 ks

BISCOIIO SAIGADO, tipo creom crocker, pocole com protelor
inlerno, de 400q

02 pocotes.

AçÚCAR bronco cristol refinodo, de I kg. 02 kg.

0ó CHOCOIATE em pó 200 s 02 pocotes
07 FEUÃO tipo l, de 1kg. 02 kg

08 SAt iododo refinodo. de I kg. 0l kg

09
CAtÉ EM Pó, tonodo e moÍdo, exlro forte, o vócuo, pocote/coixo
de 250 G.

0l kg

t0 FARINHA DE ,llltHo flocodo 500 g.

ll CoNDTMENTO EM Pó (COTORAU) - rOOs. 0l pocôle
12 CoNDTMENTO EM Pó (COMTNHO) - rOos 0l pocole
t3 ólfO Oe sojo reÍinodo, de 9o0ml.
l4 VINAGRE DE VINHO. de /50m1. 0l unidode
t5 BISCOITO DOCE SORÍIDO, pocole com proletor interno. de 4009. 02 pocotes
tó TRANGO INTEIRO congelodo 2 KL codo
l7 OVOS cubo c/ I5 ovos.
t8 CHARQUE 500s
l9 MORTADELA 5000

20 SARDINHA oo óleo em conservo.2009.
CARNE BOVINA em conservo, de 3209

22 LEITE EM PÓ 250 s 0i poco'te

TOTAT DE CESTAS 3.000

ii-r*
irH,

02

04

05

0l unidode.

21



r---lr IqÍ4, Ioi-

c@,PREFEITURÂ MUNICIPAL DE LARÁN',AI. DO .,ARI

SECRETARIA MUNICIPAI. DE ADMINISTRAçÃO E PTANUAMENTO. SEMÂP

Equipe de PÍegão

ó - RECEBIMENTO, PRAZO E TOCAT DE ENTREGA

ó.1. Os moteriois serôo recebidos pelo setor de compros do Secretorio de Assistêncio

Sociol, locolizodo no Ruo liberdode. no 8(X - AgÍesle loronjol do JorílAmopó. CEP:

68.t20-0(x).

o) Provisoriomente, no oto do entrego, poro efeiio de posterior verificoçõo do

conformidode do produio com os especificoções constontes do proposto 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 oceitoçõo, medionte o emissõo do Termo de Recebimento Definitivo

ossinodo pelos portes.

A entrego deveró ser de responsobilidode do liciionte vencedoro, o recebimento seró

conforme descrito ocimo. No entonto, o recebimento provisório e definilivo poderó,

tombém. ser efetuodo concomitontemenie, desde que este.jo presente um

representonle do empreso fornecedoro e que os produtos sejom devidomente

conferidos. conforme descrito ocimo.

6.2. O prozo de entrego do objeto seró imedioto, o portir do recebimento do Noto de

Empenho.

ô.3. Os moteriois deverõo ser entregues devidomente protegidos e embolodos

odequodomente contro donos de tronsporte monuseio, ocomponhodos dos respectivos

notos fiscois, Setor de Compros do Secretorio de AçÕo Assistêncio Sociol, locolizodo à

Ruo l.íberdode, n" 804 - AgÍesre Loroniol do JorílAmopá. CEP: 68.920-000, de segundo o

sexto-feiro entre os B:00 e os l2:00 horos e l4:00 os 18:00.

7-GARANTIAEVATIDADE

7.1. Todos os produtos fornecidos deverôo possuir gorontio de doto de volidode,

embologem ou outros, por período mínimo dentro dos períodos estipulodos pelo Código

de Defeso do Consumidor.

8 - OBRIGAçÕES DA CONTRATADA

8.1. Fornecer os itens em estriio conformidode com os especificoçÔes constontes do

termo de referêncio, devendo ser de primeiro quolidode, nunco onies ulilizodos, e conter

os corocterÍsticos peculiores, e, bem ossim, quondo for o coso, possulr em suos

embologens unilórios especificoções de peso, medido, quontidode, cor. orientoções de
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empilhomento, peÍíodo de gorontio, prozo de volidode e demois informoções que se

fizerem necessórios poro o perfeiÍo 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 (vinte e quoÍro) meses,

conforme certificodo do fobriconte.

8.4 os moieriois, objeto do certome, deverõo estor disponÍveis poro inicio do

fornecimenio o portir do doto de ossinoturo do coniroto.

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

deverõo ser seguidos ôs normos vigentes estobelecidos, poro monter o conservoçõo dos

produtos entregues de formo o nõo olteror o quolidode.

8.ó. Reporor, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, o suos expensos, no toiol ou em

porie, o item em que se verificorem vícios, defeiios ou incorreções;

8.7. Respeitor os normos e procedimentos de controle interno referentes oo ocesso,

circuloçõo e permonêncio de pessoos e bens nos dependêncios do CONTRATANTE;

8.8. Subslituir os itens nôo oceitos imedioiomente, contodos 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 competenle do CONTRATANTE, os empregodos

pertencentes oo seu quodro de pessool encorregodos de proceder o execuçõo do

controto, os quois deverôo estqr devidomenie identificodos com crochó;

8.10. Monter, duronte o período de controioçôo, os condições de quolificoçÔo e

hobilitoçõo exigidos pelo legisloçõo, devendo comunicor o CONTRATANTE o

superveniêncio de foto impeditivo do monutençõo de tois condições;

8.'l l. Assumir o responsobilidode pelos donos cousodos o bens pertencentes ô

CONTRATANTE ou o terceiros deconentes de culpo ou dolo duronte o execuçôo do

objeto.

8.12 responsobilizor-se pelo tronsporte dos moteriois de seu esiobelecimento oié o locol

determinodo, bem como seu descorregomento.

9 - OBRIGAçõES: Secretorio de Assistêncio Sociol

9.1. Asseguror o livre ocesso dos empregodos do CONTRATADA, quondo devidomenie

identificodos e uniformizodos. oos locois em que devom execuior suos torefos;

9.2. Fornecer à CONTRATADA todos os esclorecimentos necessórios oo fornecimento dos

moteriois controlodos;

^ 
lg-â.

.E
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?.3. Efetuor, com pontuolidode. os pogomentos ô CONTRATADA, opós o cumprimento

dos formolidodes legois;

9.4. Devolver à empreso o moteriol que nõo posso ser corrigido, opós suo substituiçõo por

outro novo;

9.5. Emitir o oceite do objeto conirotodo opós verificoçõo dos especificoções, reieilondo

o que nôo estlver de ocordo por meio de notificoçôo à CONTRATADA;

9.ó. Receber os moÍeriois no formo e prozos estobelecidos neste termo e no Editol de

licitoçõo.

.I I - DA PREVISÃO ORÇAMENTARIA

ll.l- As despesos decorrentes do conirotoçõo correrôo à conto dos Recursos do:

* TUNDO MUNICIPAT DE ASSISTENCIA SOCIAI,

3390.32.00.00.00 FoNTE l3',t I r.99',r 9

MATERIAI, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.

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 otribuiÇões e

IO.I - FORIAA DE PAGAMENTO

10.1. O pogomento pelo fornecimenio dos moteriois seró efetuodo em oté 30 (lrinto)

dios, medionte o opresentoçôo do Noto Fiscol conespondente. devendo eslor

devidomenie otesÍodo por servidor designodo poro o geslõo do controto.

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 Justlço do

Trobolho certidõo negotivo (CNDT).

10.3. Nenhum pogomento seró efetuodo o CONTRATADA enquonto pendente de

liquidoçõo quolquer obrigoçõo finonceiro que lhe for imposto em virtude de penolidode

ou inodimplêncio controtuol.

10.4. A critério do Administroçõo poderôo ser utilizodos os pogomenlos devidos poro

cobrir possíveis despesos com multos. indenizoções o ierceiros, ou outros de

responsobilidode do controtodo.

10.5. O pogomento seró otrovés de Tronsferêncio boncório, medionte crédito oberto em

conto conente em nome do futuro CONTRATADA.

10.6. A Secretorio de Assistêncio Sociol nõo se responsobllizorÓ pelos custos que o
Licitonie controtodo reolizor poro olém do volor iotol controtodo.
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TUIZ ANDRE PINTO TARIAS

COORDENADOR DO CRAS

PORTARIA N" OOó I /20 ] 9- GAB/SMAS/PML]

responsobilidodes do ort. ó7 do Lei n'. 8.666/93, sem prejuízo dos sonções odministrotivos

e penois cobíveis.

12.2. Coberó oo Fiscol do controlo verificor o execuçÕo do objeto gorontindo o

quolidode desejodo e otestor e encominhor os notos fiscois oo Setor competente poro

outorizor os pogomentos.

12.3. A fiscolizoçôo seró exercido no interesse do CONTRATANTE e nôo exclui nem reduz o

responsobilidode do CONTRATADA, inclusive peronte terceiros, por quoisquer

irreguloridodes, e, no suo oconêncio, nõo implico conesponsobilidode do Poder Público

ou de seus ogentes e prepostos.

Loronjol do Jori, l9 de Agosto de 2O2O.
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CN PJ:

Endereço:

Fone/Fax:
Nome do Representante Legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARAruAL DOJARI
SECRETAR|A MUNtctpÂt- DE aDMtNtsrRAçÃo E pLANUAMtlvro - sEMÂp

Equipe de Pregão

pREGÃo ÉLETRôNrco sRp N" 038/2020 - pMU

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAT

RG e CPt

ITEM EsPEcrFrcAçÃo qUANTIDADE UNIDAOE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

'1. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessêntâ) dias corridos, contado da data de abertura do

certame, caso não seja indicado, será considerada de 60 (sessente) 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:

a ser omitidos na proposta ou incoÍretamente cotados.

Declaro que estamos de acordo com os termos do ato convocãtório e com a legislação nele indicada

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

O valor da proposta é de RS , nos termos acima

Cidade/UF, __ de_ de 2020

3.

4.

5.

(Carimbo e Assinatura do Representante legal da Empresa)

Pregão Eletrônico 5pp 3e---------.,/2020 - Registro de Preços
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Equipe de Prêgão

PREGÃO ELETRÔNtCO SRP N" 038/2020 - PMU

ANEXO t

MODELO DE OECLARAçÃO DE ELABORAçÂO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(ldentificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (ldentificâção

completa da licitante) doravãnte denominãdo (Licitante), para fins do disposto no item (completar) do Edital
(completar com identificação do editãl), declãra, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
q ue:

(a) a proposta apresentada para participar da {identificação da licitação) foi elaborada de maneiÍa independente
(pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou rêcêbido dê quãlquêr outro pârticipante potencialou de Íato da (identificação da licitação), por qualquer

meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apÍesentar a pÍopostâ êlaborada para participar da (identificação da licitâção) não foi informada,
discutida ou recebida de qualquêr outro participantê potencial ou de fato dâ (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;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não sêrá, no todo ou em
paÍte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com quelquer outro participânte 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
pârte, direta ou indi.etâmente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da

abertura oficial das propostas; e

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

Cidade/UF, _de de 2020

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

- rÀrL
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pREGÃo ELETRôNrco sRp N' 038/2020 - pMU

MINUTA DO CONTRATO N9 .----J2O2O-PMU

CONTRATO DE FORNECIMENTO

PARCELADO QUE ENTRE 5I CELEBRAM

A SECRETARIA MUNICIPAL DE

AsstsÍÊNctA soctAL DE LARANjAL Do
JARI, COMO CONTRAIANTE, E A

E MPRESA coMo
CONTRATADA, NA FORMA ABAIXO

ESTAEELECIDA.

Pelo presente instrumento, e nos melhores termos de direito, os no fim assinados, de um lado. como

CONTRATANTE, A SECRETARIA MUNICIPAT DE ASSISTÊNCIA SOCIAI. SMAs, AtrAVéS dO FUNDO MUNICIPAT DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL, Pessoa JurÍdica de Direito Público lnterno, CN PJ n. e 1^3.829.03210001-46, situada nâ Avenida
Liberdade ne 804, bairro Agreste, CEP 68.920-000, Laranjal do Jari-AP, representada pela sua Secretária Sra.

brasileira, portadora do RG ne ........ e CPF ne .................., residente e domiciliada na cidade de

Laran.ial do Jari, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado como CONTRATADA, a empresa

. com personalidade jurídica de direito privado, inscrita no CNPI ns ......................., com sede na

Rua ..................., ne ...., Bairro Cidade-UF - CEP ........................., neste ato representada pelo 5r.

...,, RG ne CPF n-o .,.-................, domiciliado Macapá, celebram o presente Contrato
mediante as seguintes Cláusulas e condiçôes, que mutuamente outorgam e estabelecem:

FUNDAMENTO LEGAT:

Con5tituição Federal;
Lei ne 4.320, de 17 de março de 1964;
Lei ns 8.666, de 21 de junho de 1993, e ãlterações posteriores;
Lei ne 10.520, de 17 de julho de 2002;
Decreto ne 10.024, de 20 de setembro de 2019;

cúUSUI.A PRIMEIRA - DO OBJETO:

1..1. O presente contrato tem por objeto aquisição de 3.OOO,OO (três mil) CESTAS BÁSICAS - como auxilio
alimentação a serem fornecidas, sob demanda, aos usuários de baixa renda cadastrados no Programa CRAS -
Centro de Referência de Assistência Social, pelo período de 03 meses, conforme descrito no Anexo I do edital do
Pregão Eletrônico 038/2020-5EMAP/PMU.

cúUsULA SEGUNDA. oA vIGÊNcIA:

2.1. O presente Contrato terá sua vigência de 03 (três) meses, contadã a partir da data de sua assinatura, podendo

ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da

situação de emergência de saúde pública, conforme o art.4e-H da Lei ns 13.979/2020.

cúUSULA TERcEIRA - DAs coNDIçÕEs DE REcEBIMENTo Do oBJETo:

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 DEFINITIVO - Os produtos serão recebidos definitivamente no prãzo de 10 dias, contados
do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação

mediante termo circunstanciado.

iii$. rro
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ANEXO IV
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cúUsUtA QUARTA: Do PRAzo E Do TocAL DE ENTREGA:

4.L. O prazo de entrega do objeto deverá ser imediato, a partir do recebimento da Nota de Empenho pela

Contratada.

4.2. O localda entrega deverá serna Rua Liberdade, ne804-Agreste Laranjâl dolarí/Amapá. CEP:68.920-000, de

segunda a sexta-feira entre as 08h00min e as 12h00min horas e 14h00min as 18h00min.

cúusuu qutNrA: DAs coNDtçÕEs DE PAGAMEÍ{To:

5.1. O pagamento será efetuâdo 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 ob.ieto 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 da agência e da conta-
corrente para efetivação do pagamento.

5.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação Íinanceira que lhe

for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.

5.6. O pâgamento se fará mediânte a apresentaçâo dos documentos de regularidade junto ao lnstituto Nacional de

Seguridade Social/INSS e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço/FGTS, sem as quais o pagamento ficará retido.

5.7. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRAÍADA não tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionado que â tãxa de atualização 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 ê a do efêtivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga; e

I = Índice de atualização Íinanceira = 0,00016438, assim apurado:

I = (rxl100)
365

I = (5/100)

365

l= 0,00016438

TX = Percentual dã taxâ ãnual -- 6%

CúU5ULA sExTA - DA VALIDADE Do PRoDUTo:

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

de Defesa do Consumidor.

cúusurA sÉÍMA - DA FrscAuzÂçÃo Do coNÍRATo:

7.1. A fiscalização da execução deste Contrato será exercida por agente do CONTRATANTE, devidamente
designado para tanto, ao qual competirá velar pela perfeita execução do fornecimento, em conformidade com o

previsto no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico ne O38/2O2O, na proposta da CONTRATADA e neste

instrumento.

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

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na suã ocorrência, não implica co-

responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

7.3. A CONTRATADA fica obrigada ã aceitar, nas 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.
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cúusutA o[AvA - oBRrcAçÕEs DA CoNTRATAT{TE

8.1 - Recebeí provisória e definitivamente o objeto, conforme especificações, pra2os e condições estabelecidas no
Edital e seus anexos;

8.2. Acompanhar e fiscalizãr, através de servidor ou comissão especialmente designada, o cumprimento das

obrigações da CONTRATADA, sob os aspectos quantitativo e qualificativo, anotando em registro próprio a5 falhas

detectadas e comunicando à CONTRATAOA quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivâs 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/Íaturas, por servidor competente;

8.5. Proporcionar todas ãs facilidades paÍa que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro das

normas do contrato;

8.6. Efetuar o pagamento à empresa a ser contratada de acordo com o preço, os prazos e as condições estipuladas
no editale na licitação;

8.7. A Administraçâo 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 empre8ados, prepostos ou subordinados.

CúUSUTA NoNÂ . oBRIGAçÕES DA CoNTRATADA

9.1 Reâlizâr o fornecimento dos produtos, no pra2o e condições definidos no Editâl e Termo de Referência (Anexo

l), além das obrigações assumidas na proposta firmada pela contratada e dirigida a contratante, que,

independentemente de trânscrição, faz parte integrãnte e complementar deste Contrâto, no que não o contrarie;

9.2. Fornecer 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 fiscalização;

9.4. Fornecer os produtos referentes ao objeto desta licitação dentro dos parâmetros e rotinâs estabelecidos com

observância às recomendações âceitas pelã boa técnica, normas e legislaçôes;

9.5. Aceitar a fiscalização e o ãcompanhamento 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 acidentes; c) taxas, impostos e contribuiçôes; d) indenizações; e)

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

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

fiscalizãção ou ao acompanhamento pelo CONTRATANTT;

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 â

entrega do objeto;

9.11. Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais resultantes da adjudicação;

PREFEITURA MUNICIPAI. DE LARANJAL DOJARI
SÊCRETARIA MUNICIPAL OE ADMINISTRAçÃO E PTÂÍII€.'AMENTO . SEMAP

Equipê de Pregâo

7.4. É facultada a supressão além do limite estabelecido no item anterioÍ, mediante acordo entre as partes.
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9.12. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigaçôes estabelecidas na legislação

específica de acidentes 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 pena de incorrer nas penalidades nele previstas;

9.14. Assumir todos os gâstos e despesâs 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 empreBados;

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

9.1.7. Apresentar, sempre que solicitado pelo gestor do contrato, no prazo máximo estipulado no pedido,

documentação referente às condições exigidas no instrumento contrâtual;

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.

cúusutA oÉcrMA - DA DoÍAçÂo oRçaueurÁnra:

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

DEscRrÇÃo EsPEcrFrcAçÃo

Unidade Gestora 14219' Fundo Municipal de Assistênciã social

Função 08 - Assistência Social

Subfunção 244 - Assistência Comunitária
Programa 0019 - Assistência Social Responsável e Transparente para Todos

Ação 2041 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Nature2a de Despesa 33.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte 1311.9919 - COVID-19

cúUsUtA DÉcIMA PRIMEIRA. 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 fixâdo na proposta da vencedoÍa, já incluídas as taxas, títulos

incidentes e deduzido o desconto, se houver, concedido pela CONTRAÍADA.

cúusuLA DÉcIMA SEGUNDA . DAs PENAI.IDADES:

!2.L. FicaÁ impedida de licitar e contrâtar com a União, Êstado e Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,

sem prejuizos das multâs previstas neste lnstrumento e das demais cominações referidas no Art.87, lV da Lei ne

8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante que:

a) deixar de entregar a documentãção exigida no Edital;

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

c) apresentar documento falso ou fizer declaração Íalsa;

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

e) não mantiver a proposta, injustificadamente;

f) falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo;

h) cometer fraude fiscal.

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

FedeÍal ne 8.666/93, conforme dimensionamento abãixo, garantido o exercÍcio de prévia e ampla defesa:

a) - advertência;

b) - multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com
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o proposto e o estabelecido no editâ|, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de

empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

c) - multa de 10% {dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do objeto
contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

cúU5UtA DÉcIMA TERCEIRA. DA RESCISÃO:

13.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido pelos motivos elencados nos artigos 77 e 78 da Lei no 8.666/93,
e nâs formas previstas no art. 79 da mesma Lei.

CúUSUtA DÉCIMA QUARTA - DO TIVRE ACESSO

L4.1 - 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 ne 424, de 30 de dezembro de 2016.

cúUsUI-A DÉCIMA QUIÍ{TA. Do FoRo E DA PUBIICAçÃO:

14.1 - As questôes decoÍrentes da execução deste lnstrumento, que não possâm ser dirimidas

administrativamentê, serão processâdas e julgadas na Justiça Estâduâ1, no Foro da Comarca de Laranjal do )arilAP,
com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seia.

14.2 - Será publicado o extrato do presente contrato no DiáÍio Oficial da União, conÍorme determina a Lei ne

8.666/93.

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

Íorma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidãs, são assinadas pelos representantes das partes,

CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Laranjal do lari-AP,.. de .-......... de 2020

Secretária Municipal de Assistência Social

CONÍRATANTE

CONTRATADA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçÃO

DESPACHO

À pnorurupur-.r

Encaminhamos a minuta do Edital do Pregão Eletrônico no 038/2020-PMLJ, reÍerente ao Processo

no 218.0471202V5M4S/PMLJ o qual tem por objeto a Contratação de uma empresa especializada

em fornecimento de Aquisiçâo de Gêneros Alimenticios para compor o Beneficio CESTA BÁSrcA

como auxilio alimentação, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social -

SlvlAS, aÍim de conhecimento, análise e emissão de Parecer Jurídico,

Laranjal do Jari/AP, 1 1 de setembro de 2020

Enivaldo Ba Machado
Presidenle C CSO/PMLJ

8.GÂ8/P[,ILJDecreto no 397

Col. pm @hotmail.com
www. laranialdoiari.ao.qov. br/contato @laranjaldojari.ap. gov br

Avenida Tancredo Neves, s/no-Agíeste, cEP 68.920-000 / cNPJ 23.066.905/0001-60

"Laranial tempo de reconstruir'

Na certeza de contar com vosso valioso apoio, enviamos votos de estima e aprEo.
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orÍcro. 27 a I 2o2o-PRoJUR/ PMrJ

Ao Sr Diretor
EITTVALDO BALEIRO MACHADO
CPL- Comissáo Permanente de Licitaçáo

ÁssunÍo: DI,ICAMINHA PARECDR: If 14O92O2O - OOI/PRO".IUWMLI

Prezado Senhor Diretor,

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, venho por

meio deste encaminhar a PARECER-N"14092020- 001 CPL-PROJUR-

SMAS - Pregão Eletrônico N' 038/2020lCPLlPMLl, objetivando a

aqüsiçáo de cestas básicas.

Segue documento em anexo. Certos de sua compreensáo,

agradecemos.

Laranjal do Jari, 14 de setembro de 2O2O.

Ássessora Jurtdica
oAB-4026-AP

Decreto n" 1 7 I / 2 0 1 9/ GAB/ PMLI
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PARECER NO I4O92O2O - OO] - PROJUR
ASSUNTO: Aquisiçôo de 3.000 (três mil) Cestos Bósicos - como IUXí| tO
AIIMENTAÇÃO. com o objetivo de otender os fomílios em situoçõo de
vulnerobilidode sociol, no Município de Loronjol do Jori, referenciodos pelo
CENIRO DE RETERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.

PARACER JURíDICO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICíPIO

EME|díiA: LICfiAçÃO. PREGÃO EIEÍRÔN'CO - S'SIE,T.IÁ DE
REG,SrnO DE PREÇOS. 

^,IENOR 
PREçO POR llEM. Processo

Licitolorio no modolidode Pregõo Eletônico n' 03812020,
no Írpo menor preço, objetívondo a oquisiÇõo, de formo
emergenciol. de 3.OOO (três míl) CESIAS 8ÁSICAS - como
ouxÍlio olimentoÇôo o serern fornecidos, sob demondo.
oos usuórios de baixo rendo codostrodos no Progromo
CRAS - CenÍro de Referêncio de Assislêncio Socio,, pelo
período de 03 meses. Anólise ê porecer jurídíco do minuto
do Editol. Fose intemo, conforme porômetros definidos
pe,o Lei 8.ó6ó/93 e suos o,teroÇÕer do ,ei complementor
no l0l 12000, dos leís orçomentoios, do Decrelo
ó.170/2007, instruçõo normotivo SIN n" 0ll1997 ou suo
sucedôneo, Lei Fedêro/ n' 10.52012002, Decreto Federul
n" 7.89212013 e suos olleroções e ouÍros disposições
normoÍivos oplicodos.

Senhor Pregoeiro,

I- RETATóRIO

Vem à boilo poro onolise e porecer jurídico, desto Procurodorio,

o Processo Licitotório no modolidode Pregôo, no formo eletrônico, poro o

oquisiçôo, de formo emergenciol, de 3.000 (lrês mil) CESTAS BÁSICAS - como

ouxÍlio olimentoçõo o serem Íornecidos, sob demondo, oos usuórios de boixo

rendo codostrodos no Progromo CRAS - Centro de Referêncio de Assistêncio

Sociol, pelo período de 03 meses.

Tol oquisiçõo seró no modolidode PREGÃO, no formo ELETRÔNICO. do

tipo MENOR PREÇO, como critério o julgomento o VALOR TOTAL DO lÍEM, e

seró regido pelo Lei no 10.520, pelos Decrelos no 10.024, n'8.538, no 7.746,

pelo lnstruçôo Normotivo SEGES/MP no 03, pelo Lei Federol no 8.742, pelo Lei

no 13.979, pelo Lei Complemenlor no 123. oplicondo-se, subsidioriomente, o

PROGEM - Avenido Toncredo Neves, s/n Agreslê Loronlol do Jor - CEP ó8 920'000 Amopó
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lei no 8.666/93 e os demois exigêncios previstos no Editol n" 038/2020 -
CPL/SEMAP.

Considerondo os preços propostos, o volor médio foi estimodo em

R$449.490,00 (quotrocentos e quorento e nove mil, novecentos e novento

reois), conforme o mopo comporotivo de fl. 73.

Desto formo, os oulos forom instruídos com os seguintes documenfos,

os quois serõo objelos de exome.

o) Memo. n" 0188/20 - SMAS, dotodo de 19 de ogosto de 2020, soliciiondo o
oberturo de processo liciloiório, poro oquisiçôo de 3.000 (três mil) CESTAS

BÁSICAS - como AUXíLlo ALIMENTAÇÃo, com o finolidode de distribuiçõo,
em formo de Benefício Eveniuol, poro otender às fomílios em situoçõo de
vulnerobilidode sociol, no Município de Loronjol do Jori, referenciodos pelo
Centro de Referêncio de Assistêncio Sociol - CRAS, (fl. 02);

b) Termo de Referêncio n'O43/2O20, (fls. 03/l l);
c) Decreto no I 375 de I 7 de morço de 2a2O, (fls. 12114J;

d) Decretos Legislotivos, (fl. l5);
e) Decreto n'O91 /202GGAB/PMLJ. ltls.16/171:
í) Decreio n' 09 6 1202O-G AB/PMLJ, (fls. I 8/20) ;

g) Decrelo n" 156|2O2GGABIPMLJ, lÍ|s.21 l22l:
h) Poriorio n' 369 , lÍls. 23/ 571:

D AUTORIZO do Secretório Municipol de Assistêncio Sociol, (fl. 58);

l) Despocho solicitondo o outuoçôo do Processo e numeroçõo sequenciol.
bem como eloboroçôo de corto proposlo, cotoçõo de preço e eloboroçõo
do mopo comporotivo, (fl. 59);

k) Despocho n" O87 /2020 - SMAS, encominhondo Cotoções e Mopo
comporotivo. llls. 60 / 7 3);

l) Despocho - Solicitoçôo de Doioçõo Orçomentório - GAB/SMAS, (fl' 74);

m) Memo. n" 51312020 - GER./SMAS - Doioçõo Orçomentorio, (fl. 75);

n) OfÍcio. n" 0907/20 - SMAS - Soliciioçôo de Processo Licitotorio. (fl. 7ó);

o) Memo. n' O724|2O2O -SEMAP/PMLJ. {fl. 7Z);
p) Despochos, CPL e AUTORIZO do Prefeiio Municipol. {Í1s.78179);
q) Exlroto de publicoçôo do Decreio n" 0010/2020-GAB/PMLJ - Nomeondo o

Comissõo Permonente de Licitoçõo, (fl. B0);
r) Minuto do Editol de Pregõo EletrÔnico n" 038/2020-CPL/SEMAP/PMLJ, e

onexos (fls. Bl/l l4);
s) Despocho - SolicitoçÕo de Porecer Jur'ídico. (fl. I l5).

Neste eslodo recebi os outos poro onólise e monifestoçÕo, nos

moldes do orligo 38, porogroÍo Único do Lei n' B.óóól93, contendo I 15

(cento e quinze) poginos.

\PROGEM - Avenidc Toncredo Neves, s/n - Agreste Loroniol do .Jcri - CEP ó8.920-000 - Amopó
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Preliminornrente, cumpre solienÍor que o presente monifestoçôo

tomo por bose, exclusivomente, os elementos constonies nos outos' O

exome pelo Procurodorio do Munícipio fundomento-se no porógrofo único

doortigoóodoLeiMunicipolno430de2Sdedezembrode20l2,onde:..à
procurodorio Jurídico Gerol do Município cobem os olividodes de consullorio

eossessoromenlojurídicoqoPoderExeculivo'sendoregulomenlodoolrovés

de Lei complemenlor Específico." (griÍei)

Acrescenio que, enquonio Órgõo de consultq e

ossessoromento jurídico, o exome e oprovoçõo pelo Procurodorio sõo

obrigotórios.notormodoArtigo38,porogrofoÚnico'doLein"B'óóól1993'in

verbis:

Art. 38. O procedímento do licitoçõo sero inicíodo com o

oberturo de processo administrolivo' devidomente

átuluodo, prolocolodo e numerodo' conÍendo o
outorízoÇõo respecÍivo, o indicoçõo sucinÍo de seu

ãÁiãrã á do recurso próprío poro o despeso' e oo quol

seiôo junÍodos oportunomenÍe: ["'J
p"iãdAo único. es rninulos de edi'ois de licítoçõo' bem

.ornã o, dos conÍroÍos, ocordos, convênios ou ojusÍes

àau"- ,", previomenle exominodos e oprovodos por

ossessorio jundico do ÁdministroÇôo'

No entonto, o monifestoçõo do Procurodorio é eskitomente sob

o prismo jurídico, nõo lhe competindo odentror no conveniêncio e no

oportunidodedosotosproticodosnoômbitodossecretoriosecomissões'

nem onolisor ospectos de noturezo eminentemente técnico'

Esclorece-se, oindo, que os entendimentos do Tribunol de Contos

do Uniõo (TCU) - citodos neste porecer - devem ser ocotodos' pois é

obrigotório o vinculoçõo às decisões do Corle de Contos' em motério que

envolvetemodecorotergerolsobrelicitoçõoecontrotos,conformeprevêo

SÚMULA lCU n.222..
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SÚMULA TCU 222: As DecisÕes do Tribunol de Contos do

uÁiai ,"to,tiuos ô opiicoçôo de normos gerois de

i.il"éao, sobre os quois cobe prívotivomente. ô Uniôo

Àóúà,, o.u"- ser ocoÍodos pelos odminisÍrodores dos
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Poderes do Uníõo, dos EsÍodos, do Dislrito Federol e dos
Municípios.

II. I - DA OBRIGAÇÃO DE LICITAR E DA MODATIDADE TICITATóRIA

As controtoçÕes do Poder Público, em regro, submeiem-se o

obrigoioriedode de reolizor licitoçõo, conforme dispÕe o orligo 37, inciso XXl,

do ConsiituiÇôo Federcrl.

Artigo 37. (...)

XXl - resso/vodos os cosos especificodos no leg,sloÇõo, os
obros, serviços, compros e oiienoçôes serõo coniroÍodos
medionÍe processo de licítoçõo público que ossegure
iguoldode de condições o Íodos os conconenfes, com
clóusulos que esiobeleçom obigoções de pogomento,
monÍídos os condiçôes efeÍivos do proposto, nos Íermos
do leí, o quo/ somente permitiró os exigêncios de
quo!íficoçõo técníco e econômico indispensóveis ô
goronlío do cumprímenÍo dos obrigoções.

II. 2 - DO PREGÃO ETETRÔNICO

PROGEM - Avenido Toncredo Neves, s/n - Agrêste Loroniol do loíi - CEP ó8.920-000 - Amopó

No coso dos outos, o modolidode liciloiorio escolhido foi o

PREGÃO, instituÍdo com o Lei n" 10.520, de 17/07 12002, que por definiçôo

legol tem uso restrifo o controloçõo de bens e serviÇos comuns, ossim

considerodos oquêles cujos podrôes de desempenho e quolidode possom

ser objelivomenle dêfinidos pelo edilol, por mêio de especificoçõo usuois no

mercodo, o quol se mostro odequodo poro o objeto indicodo no Termo de

Referêncio no 04312020 (fls. 03/l l).

O objetivo do presente certome, conforme especificoçôo e

quontitotivos constontes no Termo de Referêncio (fl. 03) é o "oquisiçôo, de

formo emergenciol, de 3.000 (três mil) CESTAS BASICAS - como ouxílio

olimentoçôo o serem fornecidos sob demondo oos usuórios de boixo rendo

codoslrodos no Progromo CRAS - Centro de Referêncio de Assistêncio

Sociol, pelo perÍodo de 03 meses.

Ressolto-se que o modolidode odotodo foi o do pregôo

elekônico, por opresentor gronde voniogem em reloÇôo ôs demois

\
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modolidodes do Lei n' 8.66ô/93, sendo umo formo mois ogil e menos

burocrótico, em que hó o inversõo dos foses de hobilitoçôo e de

julgomento, visondo o celeridode do certome e o fose de lonces,

promovendo preÇos mois vontojosos poro o Administroçõo Público.

A Íormo pregõo elelrônico escolhido fem oporo legol no

DECREIO N"'10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, por se trotor de oquisiçôo de

bens comuns que seró Íeito ô distôncio por sessôo público, otrovés de

sistemo que promovo o comunicoçôo pelo internet.

II. 3. DO CR|IÉRIO DE JULGAMENIO (REGISIRO DE PREÇOS - MENOR PREÇO -
vAroR ToTAt Do trEM)

Noto-se no Minuto do Editol do Pregõo Eletrônico n' 03812020-

CPL/PMLJ, especificomenie no iiem I7.1 (4.89). que poro julgomento e

clossificoçôo dos proposlos seró ociotodo o crilério de MENOR PREÇO

oÍertodo pelo VALOR IOIAI do ilem (volor unilório x quontidode).

II. 4 - DA ANÁI§E DA MINUTA DO EDITAT

Ante o ousêncio de regro específico poro o Pregõo, o

onólise do Minuto do Editol observoró os requisitos do ortigo 40 do Lei no

8.ó66193, umo vez que os normos do Estotuto dos Licitoções e Controtos

Administrotivo em vigor têm oplicoçôo subsidiório o modolidode em

evidêncio.

An.40. O edilol conÍeró no preômbulo o nÚmero de
ordem em série onuol, o norne do reportiçõo inÍeressodo
e de seu seior, o modoliclode, o regime de execuçôo e o
tipo do licitoçõo. o mençôo de que seró regido por esÍo
Lei, o locol, dio e horo poro recebímenlo do
documentoçõo e proposto, bem como poro início do
oberturo dos envelopes, e indicoró, obrigotoriamenle, o
seguinle:
I - objeto do licitoçõo, em descrÇõo sucinto e cloro;
ll - prozo e condiÇões poro ossinolura do controlo ou
retkodo dos insÍrumenlos. corno previsÍo no ort. ó4 desto
Lei, poro execuçôo do controto e poro enirego do
objelo do lícÍtoÇõo;
i,, - sonÇôes poro o coso de ínodimplemento;
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lV - locol onde poderó ser exominodo e odquirido o
projeto bósico;
V - se hd projeto execulivo disponível no doto do
publicoçõo do edílol de lícitoçdo e o /oco, onde poso
ser exominodo e odquírido;
w - condiçôes poro porticipoÇóo no licitoçõo, ern
conf ormídode corn os orts. 27 o 3 I desÍo Lei, e f ormo de
opresenÍoçôo dos proposros,'
Vll - criterío poro iulgomenlo, com drsposiçôes cloros e
porômetros obieÍivos;
Vlll - locois, horórios e códigos de ocesso dos meios de
comunícoçõo o drsÍôncio em que serôo fornecidos
eiemenÍos. informoçôes e esclorecimenÍos reloÍivos d
/iciÍoçôo e ds condíçôes poro olendimento dos
obrigoções necessórios oo cumprimenÍo de seu objelo;
IX - condiçôes eguivolenÍes de pogomento enlre
empresos brosi/eiros e esirongeiros, no coso de /iciÍoçôes
internocíonois;
X - o critéria de oceitobilídode dos preÇos unifóno e
globol, conforme o coso, permitído o fixoçõo de preços
móximos e vedodos o fíxoçdo de preÇos mínimos, citéios
eslolísÍicos otr foixos de voríoÇõo em reloçõo o preÇos de
referêncio, resso/vodo o disposlo nos porógrofos Io e
2o do ort. 48;
Xl - citérío de reo.lusie, que deverá retrotor o voríoçôo
efeÍivo do cusÍo de produçõo, odmitído o odoçôo de
rndices específicos ou seforiois, desde o doÍo previsÍo
poro opresentoçôo do proposto, ou do orçomenlo o que
esso proposÍo se ref erír, oté o dolo do odímplemento de
codo porceio;
Xlll - limites poro pogomenÍo de insloloçõo e mobilizoçõo
poro execuÇôo de obros ou serviços gue serõo
obrigotoríomenÍe previsÍos em seporodo dos demois
porcelos, elopos ou ,orefos;
XIV - ccndições de pogomenlo. prevendo:
o) prozo de pagomento ndo superior o lrinto dios,
contodo o porti do doto finol do período de
odimplemenÍo de codo porcelo;
b) cronogrorno de desembo/so móximo por peíodo, em
conf ormidode com o disponíbílídode de recursos
finonceiros;
c) críléria de otuolízoçõo finonceíro dos volores o serem
pogos. desde o doto finol do período de odimplemenÍo
de codo porcelo oté o doto do efetivo pogomento;
dJ compensoÇões finonceiros e penolízoçôes, por
evenluoís olrosos, e desconfos, por eventuois
onlecipoçôes de pogomentos;
eJ exigêncio de seguros. quondo for o coso;
XV - insiruções e normos poro os recursos prevt'sÍos nesÍo
Lei;
XVI - condiÇões de recebimento do obielo do licitoçõo;
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XVll - oulros indicoçôes específicos ou pecu,iores do
/r'ciloçõo.
§ le O origino/ do edítol deverd ser doÍodo. rubricodo em
Íodos os folhos e ossinodo pelo outoridode gue o expedir,
permonecendo no processo de /iciÍoçõo, e dele
exfroíndo-se cópíos integrois ou resumidos, poro suo
dívulgoçõo e f ornecimento oos inleressodos.

§ 2e ConsliÍuem onexos do edítol, dele fozendo porte
íntegronle:
l-o projeto bósíco elou execulivo, com Íodos os suos
porÍes, desennos, especificoçôes e ouÍros comp/emenÍos;
ll - orÇamenlo estimodo em p/onilhos de quontitoÍivos e
preços uniiórios;
lll - o minulo do controto o ser fírmodo entre o
Adminístroçõo e o licííonte vencedor;
/V - os especificoçôes comp/emenlores e os normos de
execuçôo perÍinenÍes ô liciloçôo.
§ 3e Poro efeifo do disposÍo nesÍo Lei considero-se como
odimplemento do obrigoçõo controtuol o presloÇôo do
serviço, o reolízoçõo do obro, o entrego do bern ou de
porcelo desÍes, bem como quolqver outro evento
controtual a cujo ocorrêncio eslelo vínculodo o emrssõo
de documento de cobronço.
§ 4o Nos co,Ílpros poro entrego ímediolo, ossim
eniendidos oque/os com prozo de enirego olé trínto díos
do doto previslo poro opresenÍoçôo do proposto,
poderôo ser dispensodos:
I - o disposÍo no inciso Xl deste ortigo;
ll - o etuolizcÇdo finonceiro o gue se refere o olíneo "c"do
incisc XtV oesÍe orligo, conespondenle oo período
compreendido enlre os doios do odímplemento e o
previsio poro o pogomenÍo, desde que nôo superior o
guinze dios.
§ 5" Á AdrninisÍroÇ õo Públíco podero, nos editois de
licitoçõo poro a controtoçõo de serviços, exigt do
controlodo que urn percentuol mínimo de suo mÕo de
obro sejo oriundo ou egresso do sisÍemo prísíonol, com o
finolidode de ressocio,izoçõo do reeducando, no formo
eslobe/ecido e m re g ulo menlo.

Constoto que o nrinuto, rncluinclo seus onexos (fls. Bl /l 14), eslo
de ocordo com o ortigo 40 oo Lei n" B.óóól93, indispensóveis oo
estobelecimento do objeÍo prelen<1ido.

II. 5 - DO TERMO DE REFERÊNCIA

O Termo de Referêncio é documento que troz os

elementos necessórios e suficienles, com nível de precisõo odequodo poro

corocterizor o produto e propicior ovolioçôo do custo pelo odministroçõo.
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Dodo o importôncio desse documento, nõo é demois chomor o otençôo

poro que os inÍormoções contidos no lermo de referêncio sejom cloros e

precisos, conforme enlendimenlo do súmulo 177 do TCU, in verbis:

A defíniçõo preciso e suficienÍe do obieto licitodo
constituí regro indispensóve/ do competiçõo, oÍé mesmo
como pressuposÍo do posÍulodo de iguoldode enire os
Iicifonles. do quolé subsidiório o princípío do publicidode,
que envoive o conhecímenÍo, pelos conconenÍes
potenciois dos condiçôes bósicos do licitoçõo,
constiluindo, no hipólese porticulor do licitoçóo poro
compro, o quonlidode demondodo uma dos
especificoçÕes mínimos e essenciois ô definiçôo do
objelo do pregõo.

Feito estos consideroÇoes, cobe destocor que estôo presentes

no Termo de Referêncio n'043 12020 os itens que trotom dos especificoçôes

do objeio (fl. 03), do juslificotivo (fls. 04105), do fiscolizoçôo e

ocomponhomento (fl. ll), do recebimento, prozo e locol de enkego (fls.

07 /081, ossim como o ossinoturo do responsóvel pelo eloboroÇôo do referido

termo (fl. I l).

Neste posso, registro-se que o Termo de ReÍerêncio foi

devidomente oprovodo pelo outoridode competente, responsóvel pelo

eloboroçôo do referido inslrumento, como tombém, contoto-se que o Termo

de Referêncio foz porte do processo como onexo do Editol (fl. l0l/107), em

olendimento oo DECREIO N" 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019.

Assim, em prestígio o celeridode e economicidode, otesto que

exominei os requisitos pontuolmente, rozôo pelo quol otesto que os ouios

eslôo suficientemente instruídos, devendo prosseguir com o liciloçôo.

ilr- coNcLUsÃo

Dionte de todo o exposto, considerondo os fotos e documentos

constonles nos outos. opino pelo APROVAÇÃO do Minulo do Editol - PREGÃO

ETETRÔNICO N" 038/2020-CPL/SEMAP, com fundomenlo no Lei 8.óóó193, tei

10.520/2002, e, DECRETO N" 10.024, DE2C DE SETEMBRO DE 20'19, ossim,
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consequenlemenle, pelo prosseguimenlo do cerlome licitotório, poro o

oquisiçÕo. de formo emergenciol, de 3.000 (três mil) CESTAS BÁSICAS - como

AUXíUO ALIMENIAçÃO, o serem fornecidos, sob demondo, oos usuórios de

boixo rendo codostrodos no Progromo CRAS - Cenko de Referêncio de

Assistêncio Sociol, pelo período de 03 meses.

Loronjol do Jori, l4 de setembro de 2020.

k, \"á L" I
[[iaío DE ARtrúro r{ÊxffI Procurodor Gerol dô Municipio

oAB/ AP - 3257
Decreto n' 403/201 8/GA8/PMLJ

PROGEM -Avenido Íoncredo Neves, s/n - Agresle Lorontol do Jori - CEP ó8.920 000 - Amopó I
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE I-ARAN'AL OOJARI

SECRETARIA MUNICIPÂI. DE ÂoMINIsÍRAçÃo E PLANEJAMENÍo
Equipê de PÍegão

EDrrAr- pRecÃo eurRôrurco Ne 0:18/2020- cpUsEMAp

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:

rNícro oE RECEBTMENTo DAs pRoposrAs: L7lÊlzof.às lohoomin - Horário de Brasília

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 23l@/2020 às 08h15min - Horário de Brasília

tNícto DA sEssÃo DE DtspurA DE pREÇoS 231Ê /zo?{Jàs 09h3omin - Horário de Brasília

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

isso, será prorrogada eutomaticamente 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 expedientê ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização

do certame na datâ marcada, a sessão será automaticamente transferida para o prímeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja

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 www.licitacoes-e.com.br.

4,3. Para esclarecimentos deste Edital, informa-se:
ô

I

1. :rA UCÍIAçÂO

1.1. O MunicÍpio de Laranjal do larl, do Estado do Amapá, torna púb ico para conhecmento dos

interessados que realizará licitaçào na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA do t po

MENOR PREçO, objetivando a aquisição, de forma emergencial, de 3.000,00 ítrês mil) CESTAS

BÁSICAS - como auxilio alimentação a serem fornecidas, sob demanda, aos usuários de balxa renda
cadastrados no Programa CRAS - Centro de Referêncla de Assistência Soc a , pe o perÍodo de 03
meses, de acordo com as especificações e quantidades descritas no Anexo deste edital.

1.2. A presente licitação será regida pela Lei ne 10.520, de 17 de julho de 2OO2, 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 2072, da lnstrução Normativa SEGES/MP ne 03, de 26 de abril, de 2018,

atendendo orientação da Lei Federal 8.742 de 07 de Dezembro de 1993, da Lei ne 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020. 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 dejunho de 1993 e as

exigências estabelecidas neste Edital.

2. DO ENDEREçO, DATA E HORÁRIO DOCERTAME

3. DO PROVEDOR DO SISTEMA ETETRÔNICOUTITIZADO

I



PREFEIÍURÂ MUNICIPAI- DE LARANJAL OOJARI

SECRETARIA MUÍI'ICIPAI, DE ADMINISTRÂçiO E PTANUAM€NÍO
€quipe de Píegão

lffi
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 segunda a sexta-feira.

c) Referência de tempo: Horário de Brasília/DF

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

e) E ndereço Eletrô n ico : ggLp!qli@!91!Oaik9!!

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 a aquisição, de forma emergencial, de 3.000,00 (três mil)

CESTAS BÁSICAS - como auxilio alimentação a serem fornecidas, sob demanda, aos usuários de baixa

renda cadastrados no Programa CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, pelo período de

03 meses, de acordo com as especificações e quantidades, conforme descrito no Anexo ldeste edital.

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

7.1.1. Fundo Municipal de Assistencia Social

7.L.2. 33.90.32 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita

7.1.3. Fonte13111.9919

7.2. Os recursos orçamentários para atender as despesas de exercício futuro, 5erão alocadas no

exercício correspondente, de acordo com o orçamento, a previsão do PPA e em atendimento a Lei

Complementar ne IO7/zCff..

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!44J!§!!Age§=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 Municipãis, bem como aqueles relacionados conforme o art. 9.e 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 L23/2OO6, com a redação dâda pela Lei Complementar n.p 147 /2014.

&

5. DO 0B.IETO

7. DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

8. DAS PARTICIPAçÃO
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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-ô- 70.024/20191, obtidas

.iunto 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 responsabilidade 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 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 por terceiros.

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 Decreto ne 010/202GPMU, mediante a inserção e monitoramento de dados
gerados ou transferidos para o aplicativo Licitoções-e, desenvolvido pelo Banco do Brasil S.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 pÍoposta 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: g!U!U.1!gi!e§9C§:C49q!b! 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.

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

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

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

pa rticipação do certame licitatório.

10.8. O encaminhamento da pÍoposta pressupôe o pleno conhecimênto e atendimento às

exigências de habilitação previstas no Edítal. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos

requisitos de habilitação e proposta sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.

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

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

10,10. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pÚblica

do Pregão, ficando responsável pelo ônus 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,

9. DO CREDÉNClAMEltlTO: APLICATIVO

&
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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);

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

citação e responder administrativa ou judicialmente;

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

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

f) entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

11.1, O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá 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 interneq

d) verificar a conformidade da proposta de preços com os requisitos êstabelecidos no instrumentc
convocatório;

e) diriglr 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;

h) indicar o vencedor do cêrtame;

i) adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

j) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

kl encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homoloBação.

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 col.omli@ hotmail.com.

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 (tÍêsl dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.

4
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12.4. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail col.pmli@hotmail.com,
ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Avenida Tancredo Neves, ne 2.605 - Bairro

Agreste - Laranjal do lari - Amapá - CEP 68.920-000.

12.5. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do Termo de ReÍerência e

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (doís) dias útêis 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.

12.11. 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 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, sejam encaminhados, preferencialmente, 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 ha.ja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.

43, § 1e da LC ns 123, de 2006.

13.4. lncumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 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;

13,5. 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 disponibilizâdos para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o

encerramento do envio de lances.

a

13. DA APRESENTAçÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HAEIIITAçÃO
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14,1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na

data, horário e local indicados neste Edital.

14,2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, 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 identiÍique 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 .iulgamento 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 valoÍ TOTAL do ltem.

14.9.1. lnfoÍmamos 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 inferior ao último por ele ofertado e

registrado pelo sistema.

14.L2. O inteÍvalo mínimo de diferença de valores êntre os lances, que incidirá tanto em relação
aos lances inteÍmêdiários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá sêr 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 disputa "aberto", em
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

14.15. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada

automaticamente pelo sistema quando houver lance 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 Iances enviados 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 a uto maticame nte.

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

14. DA ABERTURA OA CTASSIFICAçÂO DAS PROPOSTAS E FORMUTAçÃO DE tANCEs

t
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15.1, Será observado e assegurado tratamento diferenciado concedido às Microempresas - ME e às

Empresas de Pequeno Porte - EPP na participação em certames licitatórios destê 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 747 de 07 de agosto de 2014.

15.2. A utilização dos benefícios concedidos pela Lei Complementar n.e L23/2ú6 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 desclassiÍicada/inabilitada a empresa que fizer uso dos benefícios concedidos às

Microempresas - ME e às Empresas de Pequeno Porte - EPP por ocasião de participação em
certames licitatórios deste Município, quando houver ultrapassado o limite de faturamento
estabelecido no art. 3e da Lei Complementar ne 123 de 14 de dezembro de 2006, no ano fiscal
anterior, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na referida lei.

15.3.1. A utilização indevida dos benefícios concedidos pela Lei Complementar n.e ,^23l2ffi
conÍigura fraude ao cêrtamê, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com o
Município de Laranjal do Jari, nos termos do ltem - SANçÔES.

15.4. As Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, por ocasião dâ participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação

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 registÍado, vedada a identiflcação 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 Pregoeiro poderá anunciar o licitante vencedor imediatamente após o encerramento da

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

acerca da aceitação do lance de menor valor.

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 eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 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 vintê e quatro
horas da comunicação do fato pelo PreBoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para

divulgação.

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

15. DO TRATAMENTO DIFERE CIÀ[}O ÀS EMPRESA§ ENQÚAONÂDAS COMO MICRO€MPRESA - ME E EMPRESA

DE PEQUENO PORTÊ - ÉPP

fl
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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 Ícincol 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 nêgativa, conforme dispõe o art.43,
§ 1e da Lei Complementar n.e 123l2N6, com a redação dada pela Lei Complementar n.e 147/2014;

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 revoBar 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 classificada;

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

15,8. Para efeito do disposto no art.44 da Lei Complementar n.ç 72312@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 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 pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 19 e 2q 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 arti8o 45 da Lei, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmênte 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.

15.U. No caso desta modalidade, a microempresa ou emprêsa 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 parágraÍo único do art. 7e e

ô
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ne § 9o do art. 26 do Decreto n.e LO.O24/20L9

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 VALTDADE DE, NO MÍNIMO,60 (SESSENTA) DIAS, 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 uNlTÁRlO E ToTAL PARA O OBJETO LlclTADo, 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 ob.jeto licitado, tais como: taxas, fretes, impostos, seguros e tudo mais que possa influir
direta ou indiretamente no custo do fornecimento do objeto licitado. A faltã de manifestação
implicará em declaração de que todas as despesas já estão inclusas.

d) RAzÃo soclAL, ENDEREço, telefone/fax, número do CNPJ, banco, agência, número da conta-corrênte;

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

exigências contidas no Edital e seus anexos.

16,4. A empresa seÍá Íesponsável por todas as transações que forem êÍêtuadas em seu nome no

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadêiras 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 dedesclassificação.

16.6. 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 Erasil, 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 licitãdo.

15.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta inicialmente apresentada,

salvo nos casos de ajustes de valores, após o encerramento da etapa de lances, se houver.

15.8. 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.

17.1. Para 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

&
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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 seia obtido preço melhor.

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

17.5. 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 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 ( httos://certidoes-
apf .apps.tcu.sov.brl)

18,2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada, em
relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação
técnica.

18.3, Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exiBidos neste Edital e já apresentados, o licitante será

convocado a encaminhá-los, em formato dlgital, 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 ori8inais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade
do documento digital.

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 Íilial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovada mente, forem emitidos somente em nome da
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 dessas contribuições.

&
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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.e LO.52O/2002, nos termos abaixo:

MODETO DE DECTARAçÃO - ATENDIMENTO AOS REqUISITOS DO EDITAT

lnciso Vll, art.4e da Lei n.e 10.520/2002
PREGÃO EIEÍRÔN tçg n.e -___J2O2§

hp!!Cli_el!!Iele)- CNPJ n.e sediada à (endereco comoleto), declara sob as penas

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 abaixo:

MODELO OE DECTARAçÃO - NÃO UTITIZAçÃO DE MÃO DÊ OBRA

tNFANT|t PREGÃO E1ETp§X1ç9 n.e____-___i/2020.

por intermédio de seu representante legal

órgão expedidor- e do CPF ne

DECIARA, para Íins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei ne 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) ânos em

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

Ressalva: empregã menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de

aprendi2 O observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Locãl e dãta
Nome / número do C.P.F do Declarante ou Representantê Legal da Empresa

(Assinatural

18.10. HABTLTTAçÃO 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 êmpresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial

ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de

microempÍesa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 3e da lnstrução Normativa ne 36,

de 02 de março de 2017, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNCRC.

e) Decreto de autorizâção, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento

&

I

da lei que possui todos os requisitos exigidos no Edital de Pregão Eletrônico n.e J202O, pãra a habilitação,
quanto às condições de qualificação 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 data
Nomê / número do C.P.F do Declerânte ou Representante Letalda Empresa

(Assinetural carimbo do cNPJ

(nome da empresa) lnscrita noC.N.P.J. n.9

o(a) Sr.(a)- portado(a) da Carteira de ldentidade ne
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no Pãís e ato de registro ou autorizâção para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando

a atlvidade assim o exigir.

0 RG e cPF do representante legal da Empresa (Cópia)

18.11. DA REGUTARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) lnscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (cNP.l), 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 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

ESTADUAL da sede do licitante;

e) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda

MUNICIPAL da sedê do licitante;

0 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 le de maio de 1943.

18.U.1. As Microempresas - ME e Empresas de Pegueno 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 (cincol dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente Íor
declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública,

para a regularização da documentação, pâgamento ou parcelamento do débito, e emissão de

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme dispõe o art.43,

§ 1s da Lei Complementar n.p !23/2ffi, com a redação dada pela Lei Complementat n.e 1'47 /2O74t

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 iunho de

1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licltação.

18.12. QUAUFTCAçÃO ECONÔMICA E FTNANCEIRA

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. qUAUFTCAçÃO rÉCrrCl

a) Atestado (s) de capacidade técnica, fornecido (s) por pessoa.iurídica de direito público ou privado,

que comprove(m) o fornecimento semelhantê 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 objeto em

questão,

À
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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 PreBoeiro,
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.bÍ.

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 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

mantiver sua decisão.

19.9. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO: AVenida Tancredo NeveS , ne 2.605 - Bairro Agreste - Laranjal

do Jari - Amapá - CEP 68.920-000..

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

o objeto e a autoridade competente homologará o procêdimento licitatório.

20.1. Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro fará a adjudicação do lote ao licitante vencedor, âpós

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 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 normãs legais pertinentes, respondendo cada uma pelas consequências de sua

inexecução tota I ou parcial.

l.:r
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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 quantidades, a forma de realização, de recebimento, de aceite e as demais

condições de execução do objeto serão definidos na Ordem de Serviço ê 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, aceit€ 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.

21.5. 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 obieto 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 êlevado 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, relativos à execução do objeto e, em especial,

na aplicação das sanções estabelecidas;

dl Fiscalizar a execução do objeto contratado, de modo que se.iam cumpridas integralmente as

condições estabelecidas;

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

f) Sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservância pela CONTRATADA de qualquer

descumprimento do Termo 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.A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da

CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contÍatual'

22,1. O pagamento decorrente da aquisição objeto desta licitação será realizado após liquidação dâ

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

acordo com a ordem cronológica estabelecida pelo art. 5s da Lel n.e 8.666/93, após a apresentação da

ô
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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 prazo 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 sejam feitas as correções necessárias.

22.4. Parc fazer jus ao paBamento, a empresa 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 Admínistrativos 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;

dl 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.

22.5. Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer Nota Fiscal por culpa da contratada, o

prazo de 30 (trintal 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

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

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 ob.ieto desteTêrmo;

23.2. A êmpresa 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, aceite e recebimento, o beneficiário do

Registro de Preços deverá sanar a irregularidade dentro do prazo que for estabelecido ou apresentar

recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis do recebimento da notificação, cabendo as secretarias
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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 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, o fornecedor 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 fornêcimento;

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;

ê) Permitir que representante da Secretaria solicitante acompanhe o fornecimento dos produtos,

sempre que solicitado;

fl 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.

j) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem de alé 25o/o

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atuâlizado 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 SecÍetaÍia Municipal de Assistência Social mantenha os contatos necessários;

ml Comunicar imediatamente â 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 leBal.

o) 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 doContratante;

ql Responder pelos danos causados dirêtamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de

culpa ou dolo, durante o fornecimento, não excluindo ou reduzindo esta respo nsa bilidade a

fiscalização ou acompanhamento pelo CO?iITRATANTE.

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

obrigações contratuais;

24.2. DEVERES DA COI{TRATANTE

24.2.1. Na vigência do contrato, compromete-se a contratante, gerenciar o objeto nos termos abaixo.

al prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela CONTRATADA;

b) notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas nos produtos

fornecidos;

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

d) efetuar os pagamentos devidos, nas condiçôes estabelecidas;

el participar ativamente das sistemáticas de supervlsão, acompanhamento ê 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 esteiam em desacordo com os

padrões estipulados.

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

i) encaminhar ao Departamento de contabilidade/Tesouraria as Notas Fiscais da CoNTRATADA para

posterior pagamento;

j) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do Contratante para tratar

de assuntos pertinentes 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 a homologação a contratação será formaliza mediante lntrumento Contratual, nos termos

da Lei ne 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, con5oante

estabelecido em seus atos constitutivos, observado para esse efêito, o prazo 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 classiÍicadas, se houver, na ordem de classificação, sem pre.juízo da aplicação das

sanções previstas neste Edital.

25.4. O p,azo 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.

N

25. DA FORMAUZAçÃO, V]GÊNOA E ATTERAçÕES DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
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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 lnstrumênto Contratual.

26.1 Com fundamento no artigo 7e da Lei ne 10.520/2002 ficará impedido de licitar e contratar com a

Administração Pública pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das demais cominações legais, a

licitante que:

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

26,1.2 Deixar de entregâr documentação exigida no edital;

26.1.3 Apresentar documentação falsa;

25,1.4 Ense.iar 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;

26.1.8 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 O,5y" ao dia, aplicada sobre o valor dos itens fãltantes, 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;

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

culpa da Empresa Proponente;

25,2.5 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.

&
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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 MINISTÉRlO 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 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 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 dâs 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
comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofÍcio ou por provocação, mediante ato escrito e

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

MUNIcíPlo 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 apresêntadas por e-mail ou por fax, conforme
informações constantes do preâmbulo deste Edital, ao Pregoeiro, com antecedência mínima de Q!

ô
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ídoisl 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 quânto 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, reabrindo-se o prazo inicialmente estabêlecido. 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 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 altêrações posteriores, e

Decreto n" 10.024, de 20.09.2019.

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

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

Laranjal do Jari/AP, L6 de setembro de 2020.

ENIVALDO BAII MACHADO
P REGOE I

30. DOs CASOS OMTSSOS
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ANEXO I

APRovo o r€RMo DE RErERÊNcrA E

auroRlzo o pRocEDtMENTo t-tctrATóRto.
NOS T[RMOS DA LEI8.666/93 E DEMAI5

LEGrsr.AçÕEs.

Er':, / _/_
MAIARA CáI.OAS CHAGAS

Secretáriâ Municipal de Assistência Sociâl

0EcREro 214l2020/PMU

O CRAS é o equipomento estotol que referencio os fomÍlios no seu teniiório de

obrongêncio, constiluindo-se no principol porto de enkodo do Político de Assisiêncio

Sociol.

As unidodes de serviços desse nivel de proteçõo locolizodos no tenitório sôo

referenciodos oo CRAS, possibilitondo o orgonizoçÔo e o hierorquizoçôo do rede

socioossistenciol no teniiório, cumprindo o diretriz de descentrolizoçõo do políiico de

ossistêncio sociol.

O CRAS deve orticulor os serviços socioossistenciois do território, tendo em visto o

rompimenlo do otendimento segmentodo e descontextuolizodo dos situoções de

vulnerobilidode sociol vivenciodos, otuondo de formo integrodo com o rede

socioossistenciol e intersetoriol.

I -OBJETO

Aquisiçôo, de tormo emergenciol, de 3.ooo.oo (três mil) cEsTAS BÁSlcAS - como ouxilio

olimentoçôo o serem fornecidos sob demondo oos usuÓrios de boixo rendo codoslrodos

no Progromo CRAS - Centro de Referêncio de Assislêncio Socio|, pelo perÍodo de 03

meses.

2 - JUSTIFICATIVA

2.lToloquisiçõojusiifico+eemdeconênciodoPondemlodoCoVlD]9eencontro.se

emconformidode),emtololconformidodecomoLeiFederoln.l3.9T9/2020,bemcomo

com os Decrelos Estoduol n" 137512O2O Municipois n" 15ó' 09ó n" 091/20-GAB/PMLJ'

2.2orecursoemergenciolqueembosotoloquisiçôoestodispostonoPortorion"3ó9,de s

TERMO DE REFERÊNCrA O43/2O2O

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAT - CRAS
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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 Decreto no ó.135, de 2ó de junho de 2007, no Distrito Federol e nos MunicÍpios que

esiejom em estodo de colomidode público ou em situoçõo de emergêncio

reconhecidos pelos governos Estoduol, Municipol, do Distriio Federol ou Federol, inclusive

o Emergêncio de Soúde Público de lmporlôncio lnternocionol declorodo pelo

Orgonizoçõo Mundiol do Soúde. em 30 de joneiro de 2020, em deconêncio do lnfecçÕo

Humono pelo novo Coronovírus (COVID-19)".

2.3 O COVID-19 é umo pondemio de proliferoçôo rópido e que preciso de medidos

emergenciois poro evitor o contógio, e tombém de prêporo dos serviços de soúde, poro

otender os grovidodes e evitor o mortolidode nos grupos de moior risco, sobretudo os

idosos e doenies crônicos. Em nosso regiõo, hó de se ter oiençôo tombém às

comunidodes mois ofostodos e com gronde dificuldode de ocesso o serviços

ossistenciois.

2.4 A presente oquisiçõo viso o enfreniomento do siiuoçõo de emergêncio em

deconêncio do COVID-19 e tem por finolidode promover opoio e proteçÕo os fomílios e

indivíduos em siluoçÕo 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

disseminoçõo do vírus, de ocordo com o Portorio no 3ó9, de 29 de obril de 2020, do

Minislério do Cidodonio, serôo entregues 3.000 ( Três mil) cestos bósicos, sendo

distribuídos 1.000 ( mil ) cestos mensois no período de 3{ Três meses).

2.5 Dentro desse contexto, poro otenuor os impoctos socioeconômicos os fomílios e

individuos em situoçõo de vulnerobilidode e risco sociol ofetodos pelo Pondemio e

gorontir os ofertos dos serviços socioossistenciois no ômbito do Sistemo Único de

Assistêncio Sociol (SUAS) no Município de Loron.jol do Jori, o Secretorio Municipol de

Assistêncio Sociol (SMAS), por meio dos Cêntros de Referêncios de Assistêncio Sociol

(CRAS), eloborou um plono de oçôo socioossitênciol que otendo o demondo de

proieçôo sociol ós fomílios e indivíduos em otendimento e ocomponhomento,

goÍontindo o beneficio eventuol AUXltlO ALIMENTAÇÃO, os fomílios e indivíduos em

estodo de risco e vulnerobilidode sociol cousodos por infecçôo ou disseminoÇÕo do

Coronovirus tendo como recurso finonciodor o emendo porlomenÍor n"

16002792020cnl08 repossodo oo Fundo Municipol de Assistêncio Sociol ( FMAS).

s
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3- DO OBJETO, ESPECIFICAÇÔES E QUANTITATIVOS

08

0l kg

FARINHA DE MILHO flocodo 500 g 02 pocotes

CONDIMENTO EM (coroRAU) - l 0l ps99l9.___i
12 CONDIMENIO EM Pó COMINHO - r00 0l pocole

IEO de so o reÍinodo, de 900ml. 0I unidode.
0l unidode

0l cubo.
0 I unidode

t9 0I unidode
02 lotos
0l lolo

ocote

3.000

4 - DA QUATIFICAçÂO TÉCNICA DA CONTRATADA

A empreso deveró opresenioÍ juntomente com os documentos de hobilitoçõo.

composiçõo do otividode compotível poro otuoÇõo no fornecimento do o objeto

licitodo.

5 - FORMA DE AQUTSTÇÃO

5.1. As oquisições dos moteriois serôo feitos de ocordo com o necessidode e

conveniêncio do Secretorio de Assistêncio Sociol, medionte o emissõo de noios de

empenho.

5.2. A entrego de moteriois somente deveró ser efetuodo pelo licitonte vencedor opós

recebimento do Noto de Empenho, expedido pelo seior de contobilidode, em coniunio

com o seior de compros do Secreiorio de Assistêncio Sociol nos quoniitotivos indicodos

no referido conespondêncio oficiol.

&

ITEM DtscRtMtNAÇAO
UNIDADES EM CADA

CESTA BASICA
0t ARROZ bronco, tipo l, longo fino, de lkg - embologem 02 kg.
02 i ACARRÃO com ovos, tipo espoguete, de 5OOg pocote 02 pocoles.
03 FARINHA DE MANDIOCA comum de I kg 02 ks

04
BISCOITO SALGADO, tipo creom cÍocker, pocote com protelor
interno, de 400q 02 pocotes.

05 AçÚCAR bronco cristol refinodo, de I kg 02 kg.

0ó CHOCOTATE em pó 200 g. 02 pocotes.
07 FEUÃO lipo l, de 1kg 02 kg.

0t k

09

SAI iododo refinodo, de I k

cAt EM , torrodo e moído, extro forte, o vócuo, pocole/coixo
de 250 G

l0
1t

l.>

14 VINAGRE DE VINHO de 750nrl

BISCOITO DOCE SORIIDO, pocoie com prolelor interno, de 4009t5 02 pocotes
1ó TRANGO INTEIRO congelodo 2 KL codo
l7 OVOS cubo c/ I 5 ovos
t8

20

CHARQUE s00s.
MORIADELA 5009
SARDINHA oo óleo em conservo, 2009

21 CARNE BOVINA em conservo, de 3209
IEIIE EM PÓ 250 s.

TOTAL DE CESTAS

0l

02 unidodes.
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ó - RECEBIMENTO, PRAZO E TOCAT DE ENTREGA

ó.1. Os moteriois serôo recebidos pelo setor de compros do Secretorio de AssisÍêncio

Sociol, locolizodo no Ruo liberdode, no 8(X - Agrêsle Loronjol do JorílAmopó. CEP:

ó8.r20-000.

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

conformidode do produto com os especificoçôes constontes do proposto do empreso,

morco modelo, embologem, especificoções iécnicos e níveis de desempenho mÍnimo

exigidos.

b) Definitivomenie, opós o verificoçõo do quolidode, do quontidode dos produtos e suo

consequente oceitoçõo, medionte o emissôo do Termo de Recebimento Definitivo

ossinodo pelos portes.

A entrego deveró ser de responsobilidode do licitonte vencedoro, o recebimento sero

conforme descriio ocimo. No entonto, o recebimento provisório e definitivo poderó,

tombém, ser efetuodo concomitontemente, desde que esfejo presente um

representonte do empreso fornecedoro e que os produtos sejom devidomente

conferidos, conforme descrito ocimo.

6.2. O prozo de entrego do objeto seró imedioto, o portir do recebimento do Noto de

Empenho.

6.3. Os moteriois deverôo ser entregues devidomente protegidos e embolodos

odequodomente contro donos de tronsporte monuseio, ocomponhodos dos respecÍivos

notos fiscois, Setor de Compros do Secretorio de AÇÕo Assistêncio Sociol, locolizodo à

Ruo liberdode, no 804 - Ágreste Loronjol do Jorí/Amopó, CEP: 68.920-000, de segundo o

sexlojeiro entre os 8:00 e os l2:00 horos e l4:00 os l8:00.

7-GARANTIAEVATIDADE

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

embologem ou outros, por período mínimo deniro dos períodos estipulodos pelo Código

de Defeso do Consumidor.

8 - OBRTGAçÕES DA CONTRATADA

8.1. Fornecer os itens em estrito conformidode com os especificoções constontes do

termo de referêncio, devendo ser de primeiro quolidode, nunco ontes uiilizodos. e conÍer

os corocterísticos peculiores, e, bem ossim, quondo for o coso. possuir em suos

embologens uniiórios especificoções de peso. medido, quontidode, cor, orientoçôes de

§
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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 (vinie e quotro) meses,

conforme ceriificodo do fobriconte.

8.4 os moteriois, objeto do certome, deverõo eslor disponíveis poro inicio do

fornecimento o portir do doto de ossinoturo do controto.

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

deverôo ser seguidos às normos vigentes estobelecidos, poro monter o conservoçõo dos

produtos entregues de formo o nÕo olteror o quolidode.

8.6. Reporor, conigir, remover, reconstruir ou substituir, o suos expensos, no totol ou em

porte, o item em que se verificorem vícios, defeitos ou inconeções;

8.7. Respeitor os normos e procedimentos de controle interno referentes oo ocesso,

circuloçõo e permonêncio de pessoos e bens nos dependêncios do CONTRATANTE;

8.8. Substituir os itens nõo oceitos imedioiomente, contodos do horo do oviso de rejeiçõo,

quondo comprovodo o desconformidode com os especificoções incluÍdos no editol e

seus onexos e no proposto.

8.?. Credencior, junto oo seior competente do CONTRATANTE, os empregodos

pertencentes oo seu quodro de pessool encorregodos de proceder à execuçõo do

controto, os quois deverôo estor devidomente identificodos com crochó;

8.10. Monier, duronte o perÍodo de controtoçõo, os condições de quolificoçõo e

hobilitoçÕo exigidos pelo legisloçõo, devendo comunicor o CONTRATANTE o

superveniêncio de foto impeditivo do monutençõo de tois condiçôes;

8.1 l. Assumir o responsobilidode pelos donos cousodos o bens pertencentes o

CONÍRATANTE ou o terceiros deconenies de culpo ou dolo duronte o execuçÕo do

obieto.

8.12 responsobilizor-se pelo tronsporte dos moteriois de seu esiobelecimento oté o locol

determinodo, bem como seu desconegomento.

I - OBRIGAÇÕES: Secretorio de Assistêncio Sociol

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 ô CONTRATADA todos os esclorecimentos necessórios oo fornecimenlo dos

moteriois coniroiodos;

N
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IO.I - TORAAA DE PAGAAAENTO

lO.l. O pogomento pelo fornecimento dos moteriois seró efetuodo em oté 30 (trinto)

dios, medionte o opresentoçõo do Noto Fiscol correspondente, devendo estor

devidomente oÍesÍodo por servidor designodo poro o gestõo do controto.

I0.2. Poro fozer jus oo pogomento. o empreso vencedoro deveró comprovor suo

odimplêncio com o seguridode sociol (CND), com o FGTS (CRF) e com o Justlço do

Trobolho certidõo negotivo (CNDT).

I0.3. Nenhum pogomento seró efetuodo o CONTRATADA enquonto pendente de

liquidoçõo quolquer obrigoçÕo finonceiro que lhe for imposto em virtude de penolidode

ou inodimplêncio controiuol.

10.4. A criiério do Administroçõo poderôo ser uÍilizodos os pogomentos devidos poro

cobrir possíveis despesos com multos, indenizoções o ierceiros, ou outros de

responsobilidode do controtodo.

10.5. O pogomento seró otrovés de Tronsferêncio boncório, medionte crédito oberto em

conto corrente em nome do futuro CONTRATADA.

I O.ó. A Secrelorio de Assistêncio Sociol nõo se responsobilizoró pelos custos que o
Liciionte controtodo reolizor poro olém do volor totol controtodo.

r'r - DA PREVTSÃO ORçA^ ENTARIA

l1.l- As despesos decorrentes do controloçôo correrôo à conto dos Recursos do:

* FUNDO MUNICIPAT DE ASSISTENCIA SOCIAT

3390.32.00.00.00 FoNTE I 31 1 1.991 9

MATERIAI, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.

'r2 - 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 otribuiçÕes e

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

dos formolidodes legois;

9.4. Devolver à empreso o moteriol que nõo posso ser corrigido, opos suo substituiÇõo por

outro novo;

9.5. Emitir o oceite do objeto controtodo opós verificoçÔo dos especificoçôes, rejeitondo

o que nõo estiver de ocordo por meio de noiificoçôo ô CONTRATADA;

9.ó. Receber os moteriois no formo e prozos estobelecidos neste termo e no Editol de

licitoçõo.

§
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responsobilidodes do ort. ó7 do Lei n".8.666/93, sem preju2o dos sonçôes odministrotivos

e penois cobíveis.

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

quolidode dese.lodo e otestor e encominhor os notos fiscois oo Setor competente poro

ouiorizor os pogomentos.

12.3. A fiscolizoÇõo seró exercido no inleresse do CONTRATANTE e nôo exclui nem reduz o

responsobilidode do CONTRAIADA, inclusive peronte terceiros, por quoisquer

irreguloridodes, e, no suo oconêncio, nôo implico conesponsobilidode do Poder Público

ou de seus ogentes e prepostos.

Loroniol do Jori, l9 de Agosto de 2O2O.

TUIZ ANDRE PINTO FARIAS

COORDENADOR DO CRAS

PORTARIA N" OOó ] /20I9- GAB/SMAS/PMtJ

ô

í.
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PREGÃO ELETRÔNrCO SRP N" 038/2020 - PMU

ANEXO II

MODETO OE PROPOSTA COMERCIAT

Razão Sociâl:

CN PJ:

Endereço:
Fone/Fax:
Nome do Representante Legal

Pregão Eletrônico 5RP ne______J2020 - Registro de Preços

ITEM ESPECTFTCAçÃO QUANTIDADE UNIDADE VALOR UNITARIO

e CPF

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

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

certame, caso não se.ia indicado, será considerada de 50 (sessenta) dias corridos.

2. Declaro que nos preços ora propostos e naqueles que por ventura vierem a ser oÍertados, 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

ã ser omitidos nã proposta ou incorretamente cotados.

Oeclaro que estamos de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada.

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

O valor da proposta é de RS- nos termos acimã

cidade/Ut, __ de- de 2020

.l

3

4

5

N

(Carimbo e Assinatura do Representante legal de Empresa)

,rtrr,
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ANEXO lll

MODELO 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 (compietar) do Edital
(completar com identificação do editâl), 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 êlaborada de maneira indêpendente
(pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em partê, direta ou indiretamente, informedo,
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da {identificâção da licitação), por qualquer

meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intênção dê apresêntar a proposta eleboradâ para participar da (identiÍicação dã licitâção) não foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou dê fato dâ (identificação da licitação), por qualquer

meio ou por qualquer pessoa;

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

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identiÍicação da li€itação) não será, no todo ou êm
partê, direta ou indiretemente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da

(identificação da licitação) antes da adjudicação do ob.ieto da referida licitãção;

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

abertura oficial das propostas; e

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

cidade/UF, _de de 2020

(repres€ntante letaldo licitante no âmbito da licitação, com identificação completa)

&



-.1r l,1r nlt,
FI 55

PREFEITURA MUNICIPAT DE I-ARANJAL DO JARI

SECREÍÂRIA MUNICIPAT DE ADMINISTRAçÃO E PIANEJAMENTO. SEMAP

Equipe de PreSão

PREGÃO ÊLEÍRÔNICO SRP N" 038/2020 _ PMU

ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO N9 -----Jl2020'PMU

CONTRATO DE FORNECIMENTO

PARCELADO QUE ENTRE SI CETEBRAM

A SECRETARIA MUNICIPAL DE

ASSISIÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO

JARI, COMO CONTRATANTE, E A
E M PRESA coMo
CONTRATADA, NA FORMA ABAIXO

ESTABELECIDA.

Pelo presente instrumento, e nos melhores termos de direito, os no Íim assinados, de um lado, como

CONTRATANTE, A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, AtrAVéS dO FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL, Pessoa Juridica de Direito Público lnterno, CNPJ n. e 13.829.032/0001-46, situadã na Avenida

Liberdade ne 804, bairro Agreste, CEP 68.920-000, Laranjal do Jari-AP, representada pela sua Secretária sra.

brasileira, portadora do RG ne ........ e CPF ne .................., residente e domiciliada na cidade de

Laranjal do Jari, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado como CONTRÂTAoÀ a empresa

. com personalidade jurídicâ de direito privado, inscrita no CNPJ ne com sede na

Rua ..................., ne ...., Bairro Cidade-UF - CEP ........................., neste ato representada pelo Sr.

.,.., RG ne CPF ne ...................., domiciliado Macapá, celebram o presente Contrato
mediante as seguintes Cláusulas e condiçôes, que mutuamente outorgam e estabelecem:

FUNDAMENTO TEGAI.:

Constituição Federal;

Lei ne 4.320, de 1.7 de março de 1964;
Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteÍiores;

Lei ne 10.520, de 17 de julho de 2002;
Decreto ne 10.024, de 20 de setembro de 2019;

CúUSUTA PRIMEIRA . Do oBJETo:

1.1. O presente contrato tem por objeto aquisição de 3.OOO,OO {três mil) CESIAS BÁSICAS - como auxilio

alimentação a serem fornecidas, sob demanda, aos usuários de baixa renda cadastrados no Programa CRAS -
Centro de Referência de Assistência Social, pelo período de 03 meses, conforme descrito no Anexo I do edital do
Pregão Eletrônico 038/2020-SEMAP/PMU.

cúUsutA SEGUNDA. DÂ vIGÊNcIA:

2.1. O presente Contrâto terá sua vigênciã de 03 (três) meses, contada a partir da data de sua assinatura, podendo

ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurâr ã necessidade de enfrentamento dos efeitos da

situação de emergência de saúde pública, conforme o art.4e-H da Lei np 73.97912020.

cúusutA TERcEtRA - DAs coNDtçÕEs DE REcEBtMENTo Do oBrETo:

3.1. O recebimento do objeto deste intrumento compreenderá duas etâpâs distintas, a seguir discriminadas:

3.1.1. RECEBIMENTO PROVISÓR|O - no prazo 05 dias pelo responsável do acompanhamento e fiscalização do
contrato, pãra efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificaçóes 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 quantidãde do material e consequente aceitação

mediante termo circunstanciado.

&
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cúusutA QUARTA: Do pRAzo E Do LocAt DE ENTREGA:

4.1. O prazo de entregâ do objeto deverá ser imediato, a partir do recebimento da Nota de Empenho pela

Contratada.

4.2. O localda entrega deverá ser na Rua Liberdade, ns804-AgÍeste Lãranjal doJary'Amapá. CEP: 68.920-000, de

segunda a sexta-feira entre as 08h00min e as 12hoomin horas e 14h00min as L8h00min,

CúUSUTA QUINTA: OAS CONDIçÕEs DE PAGAMEÍ{TO:

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

5.2. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRAÍADA 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 CONTRÂÍADA, no Banco

indicado pela mesma.

5.4. A licitante vencedora indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco e os números da agência e da conta-
corrente para eÍetivação do pagamento.

5.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe

for imposta, em virtude de penãlidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ã reajustamento de preços.

5.6. O pagamento se fará mediante a apresentação dos documentos de regu larid ade .iu nto ao lnstituto Nacional de

Seguridade Social/INSS e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço/FGTS, sem as quais o pagamento ficará retido.

5.7. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que ã CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização finânceira devida pela CONIRATANTE, entre a data acima

referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da pãrcela, será mediante a aplicação da seguinte Íórmula:

EM=lxNxVP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias êntre 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:

I = (rxl100)
365

I = (6/100)

365

I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

cúusurA sÉrMA - DA FrscAuzAçÃo Do coNTRAro:

7.1. A fiscalização da execução deste Contrato será exercida por agente do CONTRATANÍE, dêvidamente
designâdo para tanto, ao qual competirá velar pela perfeita execução do fornecimento, em conformidade com o

previsto no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico ne O38/2O2O, na proposta da CONTRATADA e neste

instrumento.

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

CONTRAÍADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-

responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

7.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçôes contratuais, os acréscimos ou supressões que

se fizerem necessárias ao objeto do presente Contrato, até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atuali2ãdo

deste Contrato.

N

CúUsutA SEXTA - oA VALIDADE Do PRODUTO:

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

de Defesa do Consumidor.
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7.4. É facultada a supressão além do limite estabelecido no item anterior, mediante acordo entre as partes.

cúUsUTÂ oITAvA . oBRIGAçÔES DA CoNTRATANTE

8.1 - Receber provisória e definitivamente o objeto, conforme especificaçóes, prazos e condições estabelecidas no

Edital e seus anexos;

8.2. Acompanhar e Íiscalizar, através de servidor ou comissão especialmente designada, o cumprimento das

obrigações da CONÍRAÍADA, sob os aspectos quântitãtivo e qualificativo, anotando em registro próprio as falhas

detectadas e comunicando à CONTRATADA quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por
parte desta;

8.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no obieto
fornecido, para que se.ia substituído, reparado ou corrigido;

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

8.5. Proporcionar todas as fâcilidades paÍa que a CONÍRATADA possa desempenhar seus serviços dentro das

normas do contrato;

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

no edital e na licitação;

8.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATAOA com terceiros,

ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por quãlquer dano causado a

terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CúUSULA NONA - OBRIGAçÕES OA CONÍRATADÂ

9.1 Reâlizar o fornecimento dos produtos, no prazo e condições definidos no Edital e Termo de Referência (Anexo

t), além das obrigações assumidas na proposta firmada pela contratada e dirigida a Contratante, que,

independentemente de transcÍição, faz parte integrante e complementar deste Contrâto, no que não o contrarie;

9.2. Fornecer 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 fiscalização;

9.4. Fornecer os produtos referentes ao objeto desta licitação dentro dos parâmetros e rotinas estãbelecidos com

observância às recomendãçôes aceitas pela boa técnicâ, normas e legislaçóes;

9.5. Aceitar a fiscalização e o acompanhamento do fornecimento pela Contratante, devendo comunicar

imediatamente, por intermédio do fiscal do contrato, toda e qualquer iÍregularidade, alteração ou dificuldade que

impossibilite â êxecução do contrato;

9.6. Realizar o fornecimento do pÍesente ob.ieto de forma meticulosa, sem interrupções, garantindo o perfeito

desempenho deste;

9.7. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes 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 obieto
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 criâdas e exigidas pelo Governo;

9.9. Responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONÍRATANfE ou a terceiros, decorrentes

de sua culpa ou dolo quando dâ entregã do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à

fiscalização ou ao acompanhamento pelo CONTRATANÍE;

9.10. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente ao objeto licitado e outros bens de

propriedade do CONTRATANTE, quando estes tenham sido ocãsionados por empregados credenciados para a

entrega do objeto;

9.11. Assumir a responsabilidade pelos encârgos sociais, fiscais e comerciais resultantes da adjudicação;

,§
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9.12. Assumir, também, a responsabilidâde 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

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 contrâtante, sob pena de incorrer nas penalidades nele previstas;

9.L4. Assumir todos os gastos e despesas decorrentes, direta ou indiÍetamente, da execução e entrega do pÍesente

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 forçâ da contratação;

9.17. ApÍesentâr, sempre que solicitado pelo gestor do contrato, no prazo máximo estipulado no pedido,

documentação referente às condiçôes exigidâs no instrumento contratual;

9.18. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de âcordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do
código de Defesa do consumidor (Lei n0 8.078, de 1990);

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

9.20. Cumprir fielmente âs obrigações deste instrumento.

CúUSUTA DÉcIMA . DA DoTAçÃo oRçAMENTÁRIA:

10.1- As despesas decorrentes da contratação coríerão à contâ da seguinte dotação:

DESCRTçÃO ESPECTFTCAçÃO

14219 - Fundo Municipal de Assistência Social

08 - Assistência SocialFunção

Subfunção 244 - Assistência Comunitária
Programa 0019 - Assistência Social Responsável e Transparente para Todos

Ação 204L - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Natureza de Oespesa

Fonte 1311.9919 - COVTD-19

33.90.32 - Material, Bem ou Servi ra Distribua o Gratu ita

cúUsUtA DÉCIMA PRIMEIRA - Do VALOR

11.1 - A Contratante pagará à contratâda, o valor total de RS ....... ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....), relativo ao valor total do

item mencionado na cláusula primeira e conforme fixâdo na pÍoposta da vencedora, já incluídas ãs tâxas, títulos
incidentes e deduzido o desconto, se houver, concedido pela CONTRATADA.

cúUsuTA oÉc|MA SEGUNDA - DAS PENALIDADCS:

72-7- ticaé impedida de licitar e contrâtar com a União, Estado e Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,

sem prejuízos das multas previstas neste lnstrumento e dâs demais cominações referidas no Art.87, lV da Lei ne

8.666/93, no que couber, Barantido o direito prévio da amplâ defesâ. a licitante que:

a) deixâr de entre8ar a documentação exigida no Edital;

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

c) apresentar documento falso ou fizer declaração falsâ;

d) ensejar o retardamento da execução do ob.ieto deste Termo;

e) não mantiver a propostâ, injustificadamente;

f) falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) componar-se de modo inidôneo;

h) cometer fraude fiscal.

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

Federal ne 8.666/93, conforme dimensionamento abaixo, garantido o exercício de prévia e ampla defesa:

a) - advertência;

b) - multa de o,2Yo lzero vírgula dois por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com

Unidade 6estora

N
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cúusutl oÉclpra TERCEtRA - DA REsctsÃo:

13.1- O presente Contrato poderá ser rescindido petos motivos elencados nos artitos 77 e 78 da Lei no 8.666/93,

e nas formas previstas no ârt.79 da mesma Lei.

cúusutA DÉcrMÂ QUARTA - Do LrvRE 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.

cúusurA DÉqMA qurNTA - Do FoRo E DA puBLrcAçÃo:

14.L - As questôes decorrentes da execução deste lnstrumento, que não possam 5er dirimidas

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de Laranjal do ]ari/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 a Lei ns

8.666/93.

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

Laranjal do Jari-AP,.. de de 2020

Secretária Municipal de Assistência Social

CONTRATANÍE

CONTRATADA

N
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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 corridos, uma vez comunicada oficialmente;

c) - multa de 10% {dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do objeto
contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
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üíATO AVISO DE LlClrAçÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 038/2020_CPL/sEMAP/PMU
##TEX PROCE550 Ne 218.04712020-SMAS/PMU

Objeto: Aquisição, de forma emeÍgencial, de 3.000,00 (três

mil) CESTAS BÁSICAS - como auxilio alimentação a serem

fornecidas sob demanda aos usuários de baixa renda

cadastrados no Programa CRAS - Centro de RefeÍência de

Assistência Social. pelo período de 03 meses, de acord(l

com as especificações e quanüdades, conforme descrito no

Anexo ldo Edital. Acolhimento das propostas: no endereço

eletrônico www.licitacoes-e.com.bí a partir da publicação

até as O8h00min do dia 23/09/2020. Abertura das

Propostês: O8h15min, dia 23/O9/2O2O; lnicio da sessão de

lances: ogh3omin do dia 23/09l2o2o, horário de Brasília.

Obtenção do Edital: no endereço eletrônico:
www.licitacoes e.c lnformações pelo e-mail

cpl.pmlj@hotmail.com
##DAT 16 de setembro de 2020.

flfASS Enivaldo Balieiro Machado

,HCAR Pregoeiro

EXPEDIENTETO Diário Oíiciâlpod€rá sêr ênconttado na sala d ê Administraçâo
e plânêjamênto .lâ Prêfeitu.a de Lârânjaldo Jari -AP. REMESSAS OÊ MATÊRIA:
Âs matérlâs â seÍêm publicadas no Oiário OÍicaaldo ilunicapio, someítê s€rão
aceitas sê âprBêntâdasdas s€guhtês quêsitos; das medidaÊ.8 cm de lârgura
para 2 colunâs, 1 7 cm de lsrgura pâ.â 1 colunâ rlo cato de bâlânços, tabela§ e
quadÍos; rlos prezos:Para sêí6m publicâdâs as matêrias, as mesma teráo quê

ser ent.eguca alé âs I 3:30h do dia anterior dâ dâtâ de publicaçáo; do âcesso ao
oiáíio: você podsrá aóquiriÍ um êx€mplardo DiàÍio Oficial, ns pagi.a no site:
w$x.larânjaldojari.âp.gov.br ou atravé3 de documento munados da dâta e

nüme.o do Diário quedes€jâ. RECLAUAçÔÉS: O€verão serdirisidâs, por
êsc.ito. ao Gabinetê do SêcÍetârio dê Admlnistíãçào € Plânêjamênto
até I {oito)dl.s apósâ publicação.

Página 0'l www.leranjaldoiari.ap.gov.br/ddm
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Lei n'274I064A8/PMLJ. de 30/01/06
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ro .Í lere da ndã vil. olrmdê Làulh.nâv perôrao rotài de h.nr u.nàdoi :l.. oãrJ d:
oitpo.ibrlrd:dê dÕ Edhàl: a !ánk dê rr09l10r0 dê @h@ ài 12h(D. r1ê 13h às r7hr0.
End.r.ç6: Ruâ Eôg.nhêúo Âobeno 6oôç.&t M.ft..r, ne 71, (.írro, M&.'ólAl CtP
s7 020 680, @ *w.compr.rsNhãhêntàú a@ btledit-.|
hnp //ll* E Ece l4ê'o.al.rw.ú/ lnltêsá d.t Plo!oí.5. À p.dú dp 1//09/2020 às
oahm m nrê hnp://tÚ @np65a@rnãó.nráB.aôv.br Ab..turó dai Popclã!:
01/10/2020 àr 09t .o site http://*w.co6pÉ$êt.8@,b,/. Í.1ê,ô@ (042) 3312 5106

M .iô, Is óê 3e:êmbro d. 2020
Ro6ÉiÍÂ oÉ sÁ 6oM FtM uMÂ

oiÍetora Êsp6i.l d€ ú.nâçõ€s € conríG/ARSER

Àv6o oE lJaÍr (Io
,iEcÃo EuÍnôNrco m ld/zorolJAs6 M9267oa

o Mlnió'rio de Maceú atravér da comGrâo P.rmãne.tê dc licltôcccPvaisEl
àMe ou. reall8rá li(ha.ão@ííorme resunoi' |NÍÉÀÉ5SAú SEMAS pt h' r$/2020 Pro(*k.r 30000,2491/2020 ohfro
RêsErD de preçG pa6 @nÍltaçào de *tuiç6 tuneran6. Tôlâl de ltefi Lkitado5: 05 0ãlà da
oBúnDírdúe do Fdital a Êdr d. 17 /09/2020 d. ah@ I 1)ho0 . d. l'th * l7h6
aider.@r cú rmenh.rc Àbb€ío Go.qlÉr Me.êrê, n0 71, Gnrô, Má.dô/À Cfp
5702G68o. ou I @mpÍa'3@nãmen!.É€d.Ú/êdtul
hnD //ww klrà<& ô&êo àl 16 bÍl tnr.r. .lás Prorost.! Â p.rtr (,ê I 7/09/?010 á5 @h@
no tir. hno://M@ín Í.s*oÍêm.nBt k.!ov.b./ rú..rur. dar propoiLi: lo/09/2o2o a5
09h lnonirio.le sE iria) @ site hnp://M.66p..5nêt 8d.br/ Têlêí@ (@2) 3r2 5102

Mó.eo, 15 de Pt nbío de 2020.
SÂNDRÂ iÁQUÉT DOS SÁI'ITO§ 5€RÂfIM

Prê8@iÉ

EsrADo Do aMÂPÁ
PREFETTURÂ MUNICIPAL DE AMAPÁ

EXISATO DÊ ftNMO ÂOlIryO

Ertraro do 1t rermo aditivô âô.omr.!o nc 2/2020-PM^. contrâtânte PreíertuÍa Monicrp.l
de amapá.AP, cNPl 05 939116/0001 19. Coírarada: G. CURÍ15 COf,REÂ EliÊll, in§.rltà no
CI!pJ/MF rob no 20 255.al2loo0l95 Tom.da d. Prêço! -q crol/20l9CEl/SÍMOB/PM^,
objero coNTRrrçÃo oL UMA ÉÍoLA MrJtircrPÂr rla lEoE Do vlJNl(lP.o Df ÂMÂPÂ.ap
valor Glob.l vâlor Global RS 575170,72 (Q!lú.nlo, ê sêr.nta ê.in.o nir . cento e
§.renrá rêâis ê ünrê ê doi5 c.nta@s). visêncie do Co.Í.to: @/07/7O7O á 2a/rt/2o2o

PR€FEITURA MUNICIPÂT DE ITAUBAL

Avr9o oa ucÍÍ çlo
,rrcio ftEnôxro t.r 3/2o2otPVPMr

prd$$ ns 1@4 o67o/202GÂOMTNTSTR^çÃO/PMr
Arr.vé do €.der<o elctrónrco ,w.lic'l&@t+.@m.br, soô o Ne UCIIA(ÂO

835698. Â Prêl.huã Municipâl de llaubal, po. 
'nlêím&ro 

de 5u. Prea@i6 e Equ.pê d€
Apoo, deísn.da p.la Po.tôná nc 09V2O2GGÂ8/PMr, & 17106/2020, píUi.àd. no oOM
d-r 67 óe r,106/7ü0, romã púbxco er 'rtêels.óor 

qu. rcãlHÉ |trtràÊo nà
ôodôrld.dF d. PREGÁo ^a ímá ELlTROillCÁ, do ip. MINoR 9RtçO POR lÍtM Obláo
R.aÁro dG P,e(os pàr. se.id't 

'UTURA 
ÁOUÉçÀO Df JlrXEs) GÊUpOS GrRÀDOnES

DT TNERGIÂ ÉLíRICÂ I DoIs MoToR Dt PoL,Â, PAf,Â A,I.NDTi À5,{fCFS5IOAOES DA
pÂÉF€rÍUAÂ MlJlrllclPÀt DE lIÁuML I, conloÍm. esp6ificãçõ8 técnie! € quanürawás
.irah.lerd$ nô Temo d. n.í.rénciô, Ân.xo I d.í. Edit |.ACOLH|M€NTo DÀS
pRoposTÁs. àtê o dà ,0/09/10)0 à§ 08h10ôrn (hoÍiío de 36ril'ã) Á3fÂ,u3} DAs
PROPOSTÀS. 10/09/2020 à§ o8hrohinh (ho'àío de a..rliã). rNloo DA sÊttÁo 0t
DrsFUÍa: 30/09/2020 à. 09h (horárro dê 8Íaíriãl híormaçõs pelo e_mail
c!lh.úbaldoonkim@yah@..om

lr.ubrl . ÀP, 17 de *tembro de 2020
LORE'{A Ff, ANTLIT ÊIGIJEINI DO

PREFSITURA MUNICIPAT DE I.ARÀNIAT DO JARI

^vúo 
or Aotuo(4lo a xoiaoroc çlo

co @rntti€rl ll. Uaoto-rfi/?iru

P.ô..re nr 20a.o81n02G5EMÂP/PMU.
Á Prí.ÊI.. MLn'L'ul dê uràôiàr do r.n/^, roh. oúhltro à6 int.r.rEdos .

^DJuDrcÂcÀo 
ê HoMor06Áçí0 dã hctrâqjo n, 6od.hoad. coNcoRiÊhoÁ "ÚârlCÀ t t

(,o2/lOzGaP!./PMU. . qudl teh por obFro . contrâi.çáo dê mpr.* do ràho dc
en..rfiã,,à, á?qunêtJ6 e/ôL ronrlruçáo cdrr p.r. ,avm.nra(ão Âíàh'u coÍ dr.naae4.
.àúàd.( (oa mêio fio e sàneràs nàr úàÉ dê Lá..h.rl do lán, do Cô.ván'o SICONV nr
3aljl15,2ol3.PcN (o.lome e5D«'ricã(óês Lonel.nt€s do eroi.to 8ã*o/lspe(ú'@lÔêr
Iécni..s (4..rô l), Pl.nllhâ orqãmêntária (anexo ll), c.onolráfrá F6icetinanc.no Onero

'Ul 
e Propio! óe iíPenhã4,; dmor.rã vFncedor.' C I x ÊM?,ltENolMi\aos LloA (NPl

o. 12.5il/0@1 33 vàlor. RS d to. I9I,92 (Ouãro mnróet q-úh6'6 . qL o Fr
.ento . novêntô e ur reait ê hovêntâ e dois .ênte@3)

am 15 dê çtehb.o de 2020.
MÁRcto ctÀY DA cosrÂ sERnÂo

Âvr5o oÉ ÂDruoro(Io r HoMorocÂçÃo
PnEGÃo ELErnôNrco N, 26l2o2ecPVPMU

Prô(.sô nr 2 8.027/202G5MÂ5/PMU
Â P..l.rrur. Muni.ip;r de Lr,àni.' do Jan romà publ(o do! 

'nte,êtÉdo( 
à Ào.uor(Á(Ào

. iOMOLocÀçÃo da l,(lt!<ão ha modãhdàd. pteaào ReaArÕ de P,eçs. n, 'o,íó
El.trô.lca nc 026/202GCPVPMLj, ê quàl lem poí ohlelo .ont,âtaçâo de empíera
erp.ci.ri!.d. pàrà eventuàl âquúiçao de m.t.niÉ dê l'úp.!a e higi€ne para stender a

deô.nda d.s.úetari. Municipal dê Astktên.iâ Sooai - sMAS d€ lâÍanjal do lari - AP;
EôpreÉa vênc.doía: Lore 01; G zÁNoIÍo flnttli cNPl: 01.102.999/qrc1'42; valor: Rs
96.997,00 lNovênE e seis ftl novec€nto5 e noventâ € 3€t€ .eaG)i Lotê 02; G. ,ÀNoTIO
ÉlRELri cNPi: 01.102.999/0001.42i V.roÍ RS 1t.00O,00 (quãtoue ôil rêais).

tm lll d. Élêúbro de 2020
MÂnoo aúY oÂ cosÍa sEnRÃo

avrso o€ aoruDna(Io r ríot oloc çtro
PnEGiO alEmôrrcO í{, 2al2020-@vtM!

P.ocaô ní ,18.025/202GSMÀ5/PMU
a PÍêíêiluÍà MhÉDJ d. làránj.l do l.r lo..a ,úbli.ó âór rntê.ss.dos à

ÁDrUDrcÂçÂo e HoMoLoGAçÀo da hcnàçâo n: modalididê prê3ão Regrltro d€ Preços,
ná lormà tl.Íôni6 ne 028/2020'CPUPML,, a qu.ltem poÍ obl.lÔ cÔmÉtaçào de empre$
êepêci.lirada pa.. êventuãlãquis,ção de mar.íi.6 dê3.ârtavêis para atêndeí á dêmãndã dâ
S€.rêl.rià Muni.ipal d€ As3istência 9oclãl SMAs de l,r.aniàl do làÍi AP; Émprên
vênc.dúâr torê ór; 6. za orro Él*Eltr cNpl 01.102 999/0m1 42; valor RS 79 245,00
(Sêl.fr. . nove mil duzêntc e cuârêntô e .inco rêãsJ.

Éh 14 dê t.tembro dê 2020.
MARcro c.qv oÁ cos'a sLRflÃo

^vlso 
Dr trol^çlo

pitclortErnôtEo rryt02Gcrv9EM^r/rM!

ll,ô dê ucn.{áo. Mdd Pr<o Por i.h.' 
Ob'Éto' Àouiii(5o'@ PNtUS, !.'. us .É óârbLr .(dár.! € w(u'ot Ô6.'ái

d8 s.ú.rádãi Mu.Àdri de sáud.. adu(a(ãó, l.v.\. oêedú por úr'o do sFp
sÉr.6à d. [di*ô d. Pr40r

Â_'lhrmnto di! ProÚstat 'nd'r"o 
ekron'co \tlpt//w h(íàcGl

..on b.. 16à lkÊàco f,c 8lslls à p.nÍ ao dr" i6 d. )ê'embrÔ dê ,Ô20. .! oaqmÊ'.
- 

Térn,io do pràro dP rcceDim.nro da\ propolÀs: ?9 dc \"!.rbro dP 1020 àr
o8:mh rhô.á.lo d. arasiri.l.

abédurá dà sê;!ào Pira La.c., ái 09'o0h do d:ã i9 de *leab'o de ,0r0

Ped.. ara.ca d. ÂmâpáriÀP, 16 dê !êtêmbro de 2020
raQuELll{t FitlrÂs NUN65 oE 5ou2Á

cr'a@ira

Proc.s 
^t 

218.047no2osMÂS/PMu
objêto: úuinÉo, de lof,. êmê.t€ôciôr, dê 3.ooo,m ltrà mil)cEsras ú5cÁ5

. (omo àuúlE .l'mnràcão . t.Fn íomeL'ór! ob demàndá es u5uánô! de b.'rà r.ndà
4d.ír.dot @ ?rosrà;ã cRÁs . ce.Ío dt Êele'§n('à d. a$,ttánoã sooá|. p.lo oê4odo
de 03 m.s, dê eído C@ a! êrÉt,fioçaês ê quantid.d$. conlôÍôe dsnlo no Â.ero
r do tdir.l. A.olhimúto d.s prop6tô: no endêre§o .tefôni.o *w licit..o.rt.com.br' a
p.r& dà publiêçào eré as oahoonr. do dla 23/09/2020. abenuê dét P.op6lár
úh15ô'i, d'a 23;,ool2020; lnioo dê *$ao de rin.6 09h10ôi. do dià 231o9/2o2o,
horário d. BraJilir. Obtênção do Êditàl: ôo .nde..Ço ê1.Íó^'@ m.kita@et Q.cofr.b.
rífo.màçôs p€lo email: cpl.pF!@hol6.ll con

tm 16 d€ seiêfrbro dê 2020
ENIVALDO 6AUÉIiO MÂCHADO

Pr.3oeno

PREFEITURA MUNICIPAL DT MACAPÁ

EXIRAÍO Ol iacltÍro Dt PREços

AG d. Rêr'rúo .t€ Pr€coÉ ne 064/2020 do ProcP(s Ádm'4Éràl'vo Ns

oarl/2020/sEúsÂ/PMM'eÍeànrê áo P'.rlo Lekohío 02Jl2020/((VStGOvleMM
SEGOV/PMM . 'D'3rr7r9 s*r?E. de Re8úlro d! Pr.çor PqÉ avrl\lruA ÁOulsl(.^o DÊ

ÁrÂÂÉiHo' cohDrcroNADoRÉs Dt ÀR. coM rNsrarÁ(Ão. vrsÂNoo ÁrtNotR ar
I{'(T'SIDADT§ OA SICRETAR|À MUIJICIPA. DÊ 

'ÂIJDÍ 
OÍ MACÁPA !ÍMsA/DMM,

coNaoRMt tsPÊoFrcÂçÔEs coNsÍÀl{ÍEs rlo EolÍlli E saus axExo!. EMPR[5aS
VEiINSOL DÂ AMÂzONIÁ INDUSÍN|Â OÉ ÀPAREIHOs ÊLEÍÂICOS L'DÂ CNPJ IiII
14.417 928/(m1.79. LOrt Ol VALOR R5 213072,m LOTE 03 VALOi R5:rAlas,OO
fund.míto LEgal: tei !0.520/2m2, D€reto rr 9.450/2015, Derêrô ne 7.492/2013 ê
rub.'dr.nãmê ê a Lêi a.665/93 Conlfarànrê: Íundo Mu.r.ipãl de sàúde - tMs

E ri^Ío 0c lttMo 
^omvo

lq Í€RMO ADITIVO ÁO coNÍaÁIo Nr 0rl/2019 SEMSa/PMM. Pelo Prêsenl€ TEflMO
aorTlvo, .r p.rtês idêmiliodas no pónrô do coni.ato ôiarnâ|. d&laram, acehan ê
a.ram a atreoc,o oà (láuiúlã .bàuo do Co^ralo .e 013/2019
StMsa/oMV, naÁrenóo*. n,5 relras (ond çó"r o,ie.a6 ar dPÍdÁ àau' nJo ,eíe',oàr.
cofr fund.mento l.!aln€ An.57, §lq,ln.kô lldá l€r nt 8 655/93, PàrecerJurídrco S€toriãl
nr 216/2020-ÀsstJUn/SÊMsA/PMM, hoôolo8ado pêlã PRoGÉM/PMM, .Õnfôímê Procetlo
Adm$iíGrivo nr 0304/2020'SEM5,q/PMM. Obi€lo con5ttu' obletó d. pres€nle t€íno
ádniÉ à .lt..aéo da cláusulô Sê8úndã, 0â vl!é.cB, do conlÉto ns 013/2019'
SEMsÁ,/PMM, màntenld* a3 demaB àqur nào ,.,enda!. v4ência: t'6 proíqadà .
v{4... .onrr.(u.r ár!*s dêí. t.rru àd't'vo ào Cônr'.tô no 013/2019'SlMsty'pMM uÔ,

12b k.nro e v,nrci d'ô(, .06 in'.'o no d'a l8 d. rurho de l0lo. Ên.PÍàrêrlo dr, L dr
t{ôv.nbro d.2020. oãla d. A$r.at!rá dô conÍalo t?072020

PREFEIÍURA MUNICIPAI. DE SANÍANÂ

AVÉO Oa tlCÍÍ çlO
PRCG,IO ElEÍrôXrcO Nr a6l2020-OJPM5

ouÉío. ÂolJlslcÃo EqurpaMtIllo aQulsl(Ào DL MÂltRrars
PIRMANÉNÍÉ5 PÂRÁ DÂR SdPORI' ÀO CETIRO OÍ ÂT'NçÀO PIICOsSOCIÂI DO
MUíVCIPO DE sAI{ÍAM-CÁPS ÁD, co^loÍne lnend. Dàítmenràr -' 11191'u2000/l lm'
05

li.itacão. A35Oa9
acolfuMtNTo DÀs PnOPoSTÂS no e.óe,e(o P.lró"(o
M.ltitacoete.co6.br, a parlt dã puhlrcâçào no oiário Ofi.iâl do Mu^'c'pro e

oláno oli.iJ da Uniâo oO!.
fiM DO ÀCOrHrMtNlO DAS pROPOSIAS 

'r 
03h mrrn, do dE m/m/202o

^BLRruflA 
OA StSsÃO DL -AN(EI 10/09/1010, ôi 09. mm,f

OBTENçÂO DO ÊDlTÀLr no rnd.r.ço .l.trônr.o ww li.irá.oêr{ (om br

!.n!án.'AP, 15 .,e *lembro de 2020
8R'NOON ÀUZIÉÍ M LOPES

p,êaôêno

PREFEIÍURA MUNICIPAI. DE PTORA BRANCA DO AMAPARI

AVrgO D€ LrCÍ {lO
Pirclo Ellrtôxlco Ú 2,/2020

tcP



1610912020

,t
(httpr/www.amapa.gov.br)

t.t)

Avisos !mportantes

LARANJAL DO JARI - PreÍeitura do Municipio de Laranjal do Jaíi

F
I

I
I

Ôrgàos GoveÍnamentais

LARANJAL DO JARI
Prefeitura do Município de Laranjal do Jari

10 v resultados por página

Avi909 lmportantes

ATo AVtso DE LtctrAÇÃo pREGÃo ELEIRÔNtco 038i2020-cPUSEMAP/Pi,lLJ

AVISo DE LICITAÇÀo PREGÁo ELETRÔN I CO 027 I 2O2O.CPU SEMAP/PMLJ

ATo AVrso DE LrcrrAÇÀo pREGÃo ELETRôN|co 03s/2020-cPUSEMAP/PMLJ

AVISo DE LICTTAÇÃo PREGÂO ELETRÔNICO 031/202o_CPUSEMAPi PMLJ

AVtso DE LrcrrAÇÃo pREGÁo ELETRôNtco 034/202MPUSEMAP/PMLJ

AVtso DE LrcrrAÇÃo pREcÃo ELEIRÔNtco 033/2020-cPL/sEl\,44P/PMLJ

AVISo DE LIcITAÇÃo PREGÃO ELEÍRÔNICO 028/2020_CPUSEMAP/PMLJ

AVrso DE LtctrAÇÃo pREGÃo ELErRÔNlco 029/2020-cPUSEMAP/PMLJ

AVrso DE LtctrAÇÃo pREcÃo ELETRôNlco N" 026/2020

ATo AVtso DE LrctrAÇÃo pREGÃo ELETRôNlco 030/2020-cPUSEMAP/PMLJ

Avisos lmportantes

Anterior

Pesquisâr:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

t\,'lostrando de 1 alé 10 de 54 registros

23456Próximo

O sê9,08 âbÍ l9'17:35h -<D 7200

Eleição Consêlho Tul€lar 20I9

(noticiã/0904/êleicao-conselho-tutelar-20 1 9)
O seg,0l jun 20- l2 l7h-o 4494

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

(noticia/0306/processo-selelivo-simplifr cado)

w!vw.laraniâldoiari.âp.gov.br/avisos 1t3

+ notícias mais lidas

tr



17t09t2020 www.licitacoes-e-mm.br

ür{oÊ!o 0€ rÀRÀ}Á Dc $ri
uoR Iíi corrpiÁ§ sF,rcos E c6i^s . Fr.. dir.o 2e61?o2i
pc.1'ri.l €rry^r§o 3}rÉ1Ro MAcr^Do
prê{pdÉ - Ri 4!l§.êô o3m2n02t

À§ndmênb r sÂc BB r ouúdúá

Sâlá de dispulâ Pesqursá avânçâda Súás licllaçôes Bâ.cô dê PíeÇôs A,udá

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARILicitaçóes

Licitação [n' 8357341 E

MUN|CIRO DE !ÂRANJA OO JAR| / (2) COMPfI S SERVICOS E OaRAS a

ENIVA.DO BÂUERO MAC}IA@

À4i!lCb. dâ bíll...is!en r, Ô 3.000.0() (tar ÍÚ) CESI S &ÀSr^5 - úú ürb aÍÉ açáoa $Ú íqE td6 3ôô

.§tlÍrrt s úÍtíto. dâ §ra íürd. c.d€!ü!do6 no PrcgÍünâ CR^S - C.nt! Ô R.bd.id, dô a.{idarEa Soad, p.lo p.ííodo

(b 0:l ha6, (b .coú, coín ,Ê €§p6dnc.ç4.! . qulllüóe d@iüà! íb 
^n 

,(o I do Edid

()3A/202Í) Pt!c.@ 218.047202GSM4S

tu 0ão Íipo Mcnorpr€ço

A,ldá Pr.zo p.á i.rlgração.ü 2 dbG)

Fdcâd. a Oet! d€ Arriáção 171cE12Úâ

17/Oglãl2Sl0{O uri!. .c.lh-mnio rL píopd.! 23r08Aoi'Go8:15

23/0942Í,2048J5 Drtâ à â horâ dâ dspi)t 23/00202q@io

PdtJsua3 Moêdâ dâ lÉitaÉo (Rl) Rel

Nádfid Mo.da dá IrcrGla ío.dá d6lidt çáo

Elobülao Eq'rolzaçâo lcMS N&

Píürq.Éo Àrbíaüc.

Editâr

Padijpaçáo do lúÇc.dor

lnido acohim.nto d. prcpGE

Âbârúrâ dâs P.rpo6ls6

Abrr'gé.'da ô! dlput6

f ipo d€ dEre.nro d. dBBrà

ria
aaÍr

https J^rww.licitacoes-e.com.br/aop/consultar-delalhes-liciiacâo.aop 1t1



01t1012020

Cliênlê

Licitaçôes

Licitaçáo Ín" 8357341 E

UUNICIPIO OE LÀ&\NJÂT DO JÂFI
UOR: In91 COIPR{S gEFi.COs 6 oâR^S . Fm úÍrCô 29101,2021
iJc9rsrosl Eflrv l.oo B^llErRo irÀlH 0o
ÉÉslD- Ffi 6!rer.(..or 03r@2021

www.licrtacoês-e.com.br

At..dmsnro / SAC Aa r Ouvdonâ

Sálâ dê dispuL Pêsquisa avançada Suas liotaçó€s Bânco de Prêços Audâ SâÍ

MUNICIPIO DE LARAT'JÂL DO JÂRI

MUN|C|PIO OÊ r^R^NJAr DO J^Rr / (2) COiTPR^S SERVTCOS E OBR^S a

ENIVÁLDO BÂUEIRO MACHÂDO

Aquhido. dâ forÍí. índ!€írdd. ô 3.000.00 (1Í0s íill) CESTÀS BÁSICAS - como audio alir.ínaçao a 3.r€ín ioínsrdas sob
dáflardâ s 

'§u&io6 
d. l,ãixr í!íú. cadrttadc no Píogúaffi CRÂS - Cêírtr (b RâíÉÍ€nda dâ 

^l!ÍrtêncÉ 
Sô.1â1, p6lo pdíodo

de 03 m.§â3. ds acüdo coín as €6p6dí.âçÕo3 6 qusí{d€d€3 d.§.ri,tas no AnêIo ldo E.fllal

03812020 P.ocâ3sô 218.047/202OSM,§

PnrS!ô ]]po lbrs p.€ço

AmpL Pa?o psr8 mÉ&mcio âÉ 2 dra(6)

Fmcâsràdâ a Dâla ds plblic{áo lftogzOza

17O9/202G10:00 Limúe acolt*mênio de propostâ§ 23IO9/2O2G0A:15

ãrc9ã»0-OE:15 Oârâ ê a hol"â da dÉpúa ã,/09,2020.09!0

PoíruSUâr Moêdâd8lrdtrâçtu (Rr)Rôâl

Nadonal Mooda da prcpo3ta lao€dâ dã lidtâÉo

Elâltonico EquâtüâCo tcMS Não

Ro.Íoga9& tubmátcâ

Ednd

Padicipâ9áo do Ío.nê.6@

lnlcio acolhmâíto dê próÍ,oslas

AD€rtuíã dâs píoposlEs

ADrángÉioâ dâ dispstã

'l ipo tlê êncürãlMto dâ disput

Lote [n" 1l

R.âumo do lorê CESTAS ústcAs

Írairú€nlo ápll€do Com t&mcnlo diÍ.eftrldo pá.á ME/EPP/COOP Úm

lipo dê disputà O.cído tl. 10.02,1 - ÍUodo d. dÉpurâ âôêÍto fiáio dê s6lêçào TodâÊ Ài pÍopoltãs

Siúação do bro Frâca§eêdo a Data s o ho.âno 23fÉt212ç10:1o:11:gl

Tsmpo mínimo rancês lntsft'êdiâb6 5 !êgundo{8) Têmpo,nini,ro coníií m6lhoí oirna 5 8€gundo(.)

Têmpô dê dispúá sessào prlbltâ 10 minubô Têmpo de p.ürogação aulomáli@ 2 mirulc(s)

lnt MJo mlnimo díeÍoNâ do vdo.os Ra 1 .m ldoí minimo cobn. môlho. ofoía RS I ,OO

Vâlor síiÍÍEdo do lotê R3 4,19.490,m

irlwwwlicitâcoes€.com br/aop/consultar-detalhes-licitacao êop
1



www.liotacoes-e.com-br n01t10,,2020

Licitação [no 835734] e Lote [no 1]

Responsável

tvlARClO CLÂY DA COSTA SERRAO

Pregoêko

ENIVALOO BALIEIRO MACHAOO

Apoio

CLAUCIONEY SOCORRO DA SILVA BRAGA

l

Lista de Íornecedores

Panicipante Segmento Situação Lance Data/Hoía lance

1 IDEALLIZE EIRELI ME' Dêsclassificâdo RS 178.79 23t09t2020 08102:25:472

2 J C M COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME' Desclassiíicado R$ 149.330,00 23lOgl2O2O 08:14:U:489

3 A. N. GOMES EIRELI ME' Desclassillcado RS 784.099,33 231091202010,39109.275

4 ACDASPINTO-ME ME' Desclassiícado R$ 784.100,00 23109/202010:38:581073

Mostrândo de 1 alé 4 de 4 registros

' Tlpo dê segmento dedaÍado no ato de entrega da proposta. Náo necessariamentê reíete o tipo de segmenlo atualmente declâÉdo.

genda dos tipos de segmentos: OE-Outras Emprêsas I ME-Micro Emprêsa I COOP-CoopeÍativa I ND-Não deíinrdo

Lista de mensagêns

Data e hora do registro

2310912020 09:31 :39t22-l

23 t 09 I 2O2O 09 :3 1 :39 122'l

23109 12020 09:31'.39.221

23 I Og l2O2O 09.31 :39 122 1

23 I Og I 2020 Og :3 I :39.22 1

23ligt 2O2O 09 :31 :39:221

23ng I 2O2O Og t3 1.39 :22 1

231 09 I 2O2O og t3 1 i39 :22 1

23 l09l2O2O 09'.3'1,39:221

Y zs t og t zo2o og,zg,3g,2zt

23 I 09 I 2O2O 09'.39 :39 :221

23 I 09 I 2020 Og 139 :391221

23 t Og I 2O2O 09. 4'l :39 :221

23 l0g I 2020 09 : 4 3 t39 : 221

23 I 09 I 2020 09 : 4 5.39 : 221

23 109 t2O2O 09 : 47.39 221

23 I 09 I 2020 09 : 49 :39 1221

23I0gI 2020 Og:5I :39 221

23t og I 2O2O Og :53:39 221

Participantê

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISÍEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTÊMA

SISTEMA

SISÍEMA

SISTEMA

Mensagem

Começou a disputa do lote.

A melhor proposta foi de RS149.330,00. que e o menor valor ofertado para este lote.

Existem entendimentos do Tíbunal de Contas da União (TCu) dê qúe intervalos de tenrí '
entre lances rêpíêsentam mais uma sduÉo na busca dê isonomia entre l;citantes.

Em atêndimenlo do Acórdão do TCU n" 1216/2014 - Plenário, podêrá ser dêmandado o
preenchimento de CAPTCHA êntíê os lances de um mesmo Íomecedot

O tempo mÍnimo êntíe lancos do própÍio fornecedor em íelação aô seu último lance devr:,
seÍ de 5 segundo(s). - quando estê não for o melhor da sala.

O tempo mÍnimo entre fomecedorês em relaçáo ao melhor lance da sala deveÍá ser de :
segundo(s).

O valoí mínimo entÍe lances do próprio fomecedor em relâÉo ao seu Último lance devcÍ l
ser de R$1,00 - quando este não for o melhor da sala.

O valor mínimo êntae lances do próprio fomecedor em relação ao seu úlümo lance deveÍ,,
sor de RS1.00 - quando este não Íor o melhor da sala.

No modo de disputa aberlo, a etapa de envio dê lances na sessáo públicá durará 10
minulos ê, após isso, será grorÍogada âutomaticamente pelo sislêma quando hoúveÍ lanÍ:
ofertado nos últimos 2 minulos do pêríodo de durâção da sessào pública.

Prezados. estamos póximo ao encenamento do tempo de 10 minutos para a fase de
envio de lances.

A drsputa será pronogada automaticàmênle pelo sistema quando houvêr lance ofertado
nos últimos 2 minulos da sessão pública.

Na hipótese de não havêr novos lances. a sessão pública será enceÍrada
âutomalicamênte.

Haverá pronogação automática da etapa de envio dê lances em 2 mioutos. e ocoírerá
sucessivamente semprê que houveÍ lances eôviâdos nêsse periodo de prorrogação.
inclusive quando sê tralar de lances intermediários.

Haverá proíÍogação aulomálica dê êlapa de envrc de lances em 2 mrnutos. e ocorrera
sucessivamenie sêmpre que houver lances enviado§ nesse período de prorrogâção.
inclusivê quando sê tralêr de lances intermediários.

Haverá proÍrogação aútomática da etapa de envio de lancês em 2 minutos, e ocoírerá
sucessiiâmênie sempíe que hoúver lances enviados nessê peÍiodo dê prorrogaÉo,
inclusive quando se tratar de lanêes intêrmediários.

Haverá proÍogação automática da etapa de envio de lanc€s 6m 2 minútos. e ocorrerà
sucêssivamênie sempre que hower lances envaados nesse periodo dê pronogação
anclusive quando sô tÍâtar de lances intermediários.

Hâveé pronogaçáo automática da etapa dê envio de lances em 2 minutos. e ocorÍera
sucessivamente sempre quê houvêr lances enviados nêsse período de proarogaçâo.
inclusive quando se trâtâr dê lâncês intermediários.

Hâverá prorÍogaçáo automálica da etapâ de envio de lances em 2 m'nutos. e ocoÍÍeía
sucêssivamenie sempre quo houvêí lances enviados nesse pêríodo de prorrogaÇão.
inclusive quando se tÍatâr dê lancos antêlmediários

Havêrá prorrogaçáo automática da etapa de envio de lances em 2 minulos e ocoírerá
sucessivamêntê sempre que houveÍ lancês enviados nesse período dê proíogaÇáo
inclusivê quando se tralar de lâncês intermêdiários.

https://www.licitacoês-e.com.bíaop/consultaí-detalhes-licitacao.âop



09:55:39:221

Participanlê

SISTEMA

09:57:39221 SISTEMA

23i09/202009:59:39:221 SISTEMA

2310912020 10:01i39:221 SISTEI\,4A

231O9t2020 10:0339221 SISIEI\.,|A

23109t202O 10:05:39221 SISTEMA

2310912020 1O:O7:39 221 SISTEMA

23/09/202010:09:39:221 SISTEMA

23tAgt2O2O 10:1139221 SISÍEI,A

23109!2020 1013:39221 SISIEMA

23109t2020 10.15:3922í SISTEI\,IA

2310912020 10:17:39221 SISTEMA

2310912020 1019139:221 SISTEMA

2310912020 10:21:39221 SISTEMA

23t09t2020 10t23139221 SISTEMA

23logl212010:2539221 SISTEMA

2310912020 10127:39:221 SISÍEMA

23109120201029:39221 SISTEMA

2310912020 1031:39.221 SISTEI\,IA

2310912020 10:3339221 SISTEMA

23t091202010:35:39221 SISTEMA

2310912020 10:3739 221 SISTEMA

231091202010i39:39:221 SISTEI\4A

www.licitacoes-e.com.br

Mênsagem

Haverá prorÍogâção automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, ê ocorêÍá
sucessivamente semprc que houver lances enviados nessê período de prorÍogaçáo.
inclusive quando se lÍatâa de lancês intermediários.

Haverá pronogâçáo automáticá da etâpâ de ehvio de lancos em 2 minutos, e ocoírerá
sucessivamentê sempre que houver lances envEdos nesso periodo de poíoqaÇão,
rnclusrye quando se tíâtaí de lânces tntermedrános.

Haverá pronogação automálica da etapâ de envio de Iances em 2 minutos, ê ocorrêrá
sucessivamenle sempÍe que houver lances enviados nesse pêrÍodo de pronogâção,
rnclusrve quândo se lralaí de lancês intêrmediários.

Havêrá prorogação aulomática da etapa de envio dê lancês em 2 mtnutos. e ocoÍerá
sucessivamenle Sempre que houver lânc€s enviados nesse periodo dê pronogaçâo,
inclusive quando so tralar de lances intermediários.

Haverá prorogâçáo automáücá da êtapâ de envio de lances em 2 minutos, o ocoraerá
sucessivamentê sempre que houver lances envEdos nesse periodo de prorrooaÇão,
inclusive quando se tíâtaÍ dê lânces intermedrários.

Haverá proarogaÉo automálica da etapa dê ênvio de lances em 2 minutos, e ocoarerá
sucêssivamente ssmpae que houvêí lancos enviados nessê período dê proíogação.
rnclusive quando sê tratar de lances intermêdtános.

Haverá pronogaÉo automáticâ da etâpa de envio de lances êm 2 minutos. e ocoírcrá
Sucessivamente sêmpre que houver lancês enviados nesse pêríodo dê pronogaçáo,
inclusrve quando se lralâr de lânces intermedtáÍios.

Haverá prorogâção automática da etápa de envio de lances em 2 mjnutos. e ocorrerá
sucêssivamente semprc que houver lancês enviados nesse peaiodo de proÍogaÇão.
inclusave quando se tratar dê lânces intermedrários.

Haverá pronogaÉo automáttca da etapa de envio de lances em 2 minutos. e ocorrerá
sucessivâmênlê sempíe que houvêr lances enviac,os nosse perÍodo de prorÍogaÇáo. _
inclusivê quãndo se tratar de lancês intermediários.

Haverá pronogaçào aulomática da etapa de envio de lances êm 2 minutos, e ocorrerá -
sucessivamento semprc que houver lances snviâdos nesse período de proÍoqação,
rnclusrve quando se trataí d€ lances intormedráíios.

Haverá prorrogaÉo automática da etapâ de envio de lances em 2 mtnulos, e ocoÍreíá
sucessrvamenle sempre que houver lances enviados nesse periodo de proírogação.
inclusive qúando se tratar de lânces intermediáÍios.

Haverá pÍorrogaçâo automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocomerá
sucêslsivahenle sempre que houver lances enviâdos nesse periodo dê pronogação,
rnclusrve quêndo se lralar de lênces inlêrmedtános.

Haverá prorrogaçào automática da elapa de envio de lances em 2 minutos. e ocorreíá
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de proÍogaÇão,
inclusive quando se tiatar de lances tntermedrános.

Haverá pronogaçáo automáticá dâ etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorêrá
sucessivamente sêmprê que hoúvêr lânces enviados nesse periodo dê prorÍogaÇão,
inclusive quando se tíâlâr de lances intermêdtános.

Haverá prorÍogâÉo automáticz dâ etâpa de envio de lãnces em 2 mtnutos, e oconerá
sucÉSsivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de proÍogaÇão,
inclusNe quando se Ualaí de lances inteÍmedtanos.

Haverá prorÍogaçào automáttcã da etapa de €nvio ds lances em 2 minirtos, € ocorrêrá
sucessivamenlê sempre que houver lancos enviados nesse pêríodo dê pronogaçáo,
rnclusrve quando se lralar de lancês intermediários.

Haverá pronogação automáticá dô elapa dê envio de lances em 2 minutos. e ocoÍerá
Suc6ssivamênte Sempre que houver lances enviâdos nesse periodo dê prorrogação. ,a,
inclusive qLrando se tialar de lances intermed,ânos.

Haverá pronogaÉo automáticá da etapa do envio de lances êm 2 mtnutos. e ocorrerá
súCessivamente sêmpíe que houver lances enviados nesse perÍodo de pronogaçáo,
inclúsive quando se tralar dê lãnces intermediáaios.

Haverá proíÍogâção automálica da etâpâ de envio de lances em 2 mtnutos, e oco(eíá
sucêssivamêntê sêmprc qu€ houver lancês ênviados nessê pêrÍodo de pronogação.
rncluSNe quando sê tÍalaí de Iances inteÍmodráíos.

Havêrá píorrogaçâo âutomática da êtapã de envio d€ lances êm 2 minutos, e ocorera
sucessivamente sempre gue houver lances enviâdos nesse pêriodo de prorrogação,
rnclusNe quando se tralar de lânces inlermêdiános.

Haverá pronogaçâo automática dâ êtapa de envio de lances em 2 minutos, ê ocorrerá
sucessivamênle sempre quê houver lances enviâdos nesse período de prorÍoqaçáo,
inclusrve quando se lratar de lênces intermediários.

Haverá pronogação automálica da etapa dê ênvio de lances em 2 minutos. ê ocorrerá
sucêssivamente sêmprc que houver lancês enviados nesse peÍlodo de proíogaÇáo,
inclusive quando se trataa de lances intermediáaios.

Havêrá píonogaçáo automáticâ da etapa de envio dê lânces em 2 minutos. e ocorrêrá
sucessivamênlê sempro que houver lances onviados nesse período de pronogaÇào,
inclusive qu€ndo se tíatar dê lances intermediános.

Prezados. a sessão pública de envio de lânces esta oncerÍada.

Náo há fomecedores em situaçào dê empate conforme a Lei Complementar N.123 ou â Lê
N.11.488/07 (Lei das Cooperalivas).

A menor proposta íoi dada por J C M COMERCIO E SERVICOS EIRELI no valoÍ dê
R$149.330.00.

0

e hola do .egi§tro

I

l

23109t2020

23t0912020

23t09t2020

23t0912020

23tO912020

10 .4'l:39221

10t41'.39221

10:41 :39221

10:41 :39.221

10:46:06:990

SISTEMA

SISTÊIVIA

SISTEMA

SISTEMA

SlSTElilA

A disputa do lote está abeúa para consideraçôês ínais do Pregoeiro.

A disputa do lotê fcÍ definilivamente encerâda.

rttpsr//wwwlicitâcoes-e.com.br/aop/consultâr-detalhes-licjtacâo.aop 2/6



01t10t2020

Data e hora do rêgistro

231 09 12020 11 :1 5:5 1 :461

Participante

A, N. GOI\4ES EIRELI

23t09t2020

23tO9t2020

23t09t2020

23togt2020

231O5t2020

2310912020

23t09t2020

23t19t2020

23t09t2020

Y,or,roro

23t09t2020

23t09t2020

23t09t2020

23t09t2020

11:50:20:882

11:50:37:849

11 .53:12,328

12:00:39:886

12:12:27:904

12:12.52t47 5

12:16:1ô;5'13

'15:08:38i076

15:í5:04:363

15:29:46:195

15:3'l:13:415

15:50:17:515

16:07:49:530

16:38:52i894

PREGOEIRO

PREGOEIRO

PREGOEIRO

ACDASPINTO-IIIE

ACDASPINTO-ME

PREGOEIRO

ACDASPINTO-ME

PREGOEIRO

J C IV COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

condiz párâ 3.000 ceslâs como sol,citâdo.

8om dia Sr Pregoeiro!ll Solicito esclarecimentos quanlo a desclassiÍlcação de nosso
propostâ, hâja vistâ não ter solicitado ê Prcposta Readequadâ parê o vosso análise.

www licitâcoês-e.com.br

I\,4ênsagem

Sr. preg
item '13

oeko venho informar quê a emprêsa ora arrematante deste lote não cuÀ
do edital não apaesentou documentos de habilitaçáo e o valor da propo

Senhor licitante, como demonstrado no sistema, o valor estimado pela Adminislração e a,.
R$ 449.490,00. Ouestionamos se Vossa Senhoria tem inleresse em contrâtâr no vâlor
propôslo?

Sr. Pregoeiro vênho infoamar que a empresa A. N. GONTES EIRELI apresentou o valor da
sua proposta muito acima do valor máximo estipulado para o lote para a aquisição de
3.000 cestas como solicitado.

Sr, Píêgoeiro so,icito sua atenÉo no sentido de cumprir o estabelecido item 18.3 do Edrt"

Sr. pregoeiro nossâ Contrâproposta para este lote é no R$ 679.800,00.

Como juslificado em campo próprio, a licitante J C lV COMERCIO F SERVIÇOS EIREL
não atendeu os subitens 13-1 e Í4.2 do Edital. Náo ânexou os documenlos de habilitaçâ.
e apaesêntou proposLa paÉ apenâs 1-000 cestas básicas. êm desacordo com o Edital

Quanto ao subitem 18.3, refere-se a envio de documentos de habilitaÇâo
COMPLEMÊNTARÉS, necêssários à confirmâção dâquêles êxigidos no Edital e JA
APRESENTADOS. No câso concreto, â licitanle não aprêsentou nênhum documento

Senhor licitante A. N. GOMES ElRELI. êm conÍormidâde com os Acôrdãos iníormados nil
justiÍicativâ dâ desclassiíicação, não há possibilidade dê contrâtãção acima do vâlor
êstimâdô pêlâ AdministraÇão

SenhoÍ licitante A C DA S PINTO - ME, como demonstrado no sistema, o valor estimado
pela Administração ê de R$ 449.490,00. Questionamos se Vossa Senhoria tem interesse
om contratar no valor proposlo?

Sênhoí pregoeiro. poderia disponibilizar seu valor estimado por prêço unitário de cada
produto para o e-mail: acspintome@gmail.com

Em relação âo edital não foi drsponibilizado uma médiê dos preços a serem ofertâdos pel
administraçâo. para se tratar dos preços estimados devênros analisar o valor proposto pe
admrnistração.

SenhoÍ licitante A C DA S PINTO - ME. o va,or eslimado pela Administraçáo está
disponibilizado no sistema, na aba principal do Lote. o mêsmo nâo Íoi classificado comc
caráter sigiloso

Soliciiamos desclâssificaÉo , poas o ci]sto êsta muito abaixo de mercado para 3.000 rnrl
cestas. âlém clo que na aba do lotê 01. consta apênas o valor total eslimado, estamos
solicitando o preço unitário de cada item.

Desclâssificada â licitântê A C DA S PINTO ' l\48. a pedido, pois a mêsma alega que o
valor estimâdo da AdministÍação êsta muito abaixo de mercado.

PREGOEIRO

JCMCOMERCIOE
SERVICOS EIRELI

JCMCOMERCIOE
SERVICOS EIRELI

A, N. GOMES EIRELI

PREGOEIRO

Moskando de 1 até 62 de 62 regiskos

Legenda das cores do tipos de mensagêns: recurso I chát I outrâs

Lista de lances

Datâ/Hora lance

22 I 09 I 2020 1 O : 49 :36 :549

22 I 0g I 2020 1 5 :23. 4 4 :98 1

23/09/2020 08:14:04:489

23 l09l 2020 09 | 41 :48'.423

23 I 0g I 2020 Og : 4 2: 49 :887

23 l09l 2020 09 | 42.53 1293

23109/2020 09:43:35:965

23 109 12020 09 :43:47.540

23 I 09 12020 09 : 4 4 : 1 2.908

231O9t2020 09 4 4:1 4 :860

23 I Og 12020 Og : 4 4 : 5 1 :4 1 0

23 I 09 I 2020 09 : 4 4 | 58.4 1 3

23 l1g 12020 09: 45:25 : 1 50

23 I 09 I 2020 09.. 46 :07 : 4 37

23l09/2020 09:46:53:166

23l09i2020 09:46:59:200

23l09i2020 09r48i10:857

23109 12020 09 : 48:31 :37 5

23l09/2020 09:48:56:800

231091 2020 09 : 49.21 :61 2

23 I 0S I 2O2O 09 : 49 : 4 3 :959

23/09/2020 09r49:59:108

23 I 09 I 2020 09 : 50 : 1 I :4 48

Lance

R$ 816.300.00

R$ 789.900,00

R$ 149.330,00

R$ 789.8S9.99

R$ 789.850.00

R$ 789.848,06

R$ 789.s60,00

R$ 789.558.33

R$ 789 420,00

R$ 789.419,31

R$ 789.315,20

R$ 789.314,43

R$ 789.312,20

R$ 789.311,60

R$ 789.213,66

R$ 789.211,87

R$ 789.200,00

R$ 789.198,15

R$ 789.195,00

R$ 789.191.S3

R$ 789.190,00

R$ 789.187 44

R$ 78e.185.00

Nome do íornecedor

1

2

3

4

5

6

7

I
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

A. N. GOMES EIRELI

ACDASPINTO-ME

J C M COMERCIO E SERVICOS EIRELI

A, N. GOMES EIRELI

ACDASPINTO-I\,IE

A. N. GOMES EIRELI

ACDASPINÍO-I\,lÉ
A. N. GOMES EIRELI

ACDASPINTO-I\4E

A. N, GOMES EIRELI

A C DA S PINTO. ME

A. N. GOMES EIRELI

ACDASPINTO-ME

A. N. GOÍúES EIRÊLI

ACDASPINTO-I\4E

A. N. GOMES EIRELI

A C DA S PINTO. MÉ

A. N. GOMES EIRELI

ACDASPINTO-I\4E

A, N. GOMES EIRELI

ACOASPINTO.ME

A, N, GOMÉS ÊIRÉLI

ACDASP'NTO.ME
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--JUm2o
Data/Hora lance

23l09/2020 09:50:29:036

23109 I 2020 09 :51 145,87 5

www.licitacoes-e.com.br

Lance Nome do fornecedor

R$ 789.183,14 A. N, GOMES EIRELI

R$ 789.180,00 A C DAS P|NTO - i/E
R$ 789.179,6' A. N, GOMES EIRELI0g:51:20:308

27 23logl2o2o 09:51:49:540 - R$ 789.175,30 ACDASPINTO-irE
2a 23/09/2020 09152109:854 -- R$ 789.174,U A. N. GoMES EIRELI

29 2310912020 09:52:31.,264 - R$ 789.172,00 ACDASPINIO-lúE
30 23t0912020 09:52:53:ú44 -- R$ 789.169,20 A.N.GOMESEIRELI

31 23t}gt2o2o 09:52:53'.880 e R$ 789.170,65 A.N.GOMESEIRELI

O valoÍ do lancê deve ser menor que o valor do pÍóprio lance anterior. O lance deve obedecer o intervalo de lempo (5 sêgundos) êntÍê lancês dê úm
mesmo participante.

32 23109/2020 09i53:23r054 -- R$ 789.165,00

33 23109/2020 09:53:47:560 -- R$ 789.163,24

34 23lÚgl2o20 09:54.24,442 - R$ 789.150,00

35 23lÚgl2120 09:U37tU1 -- R$ 789.149,28

36 23109/2020 09:55:10:871 -- R$ 789.145,00

37 2310912020 A9:55,21:772 - R$ 7A9i43,75

38 2310912020 09:55:51:441 - R$ 789.140.00

39 23109/2020 09:56:05157'1 -- R$ 789.139,12

40 23tigl2120 A9,56:33.429 - R$ 789.130,00

41 2310912020 A9:56t46t277 -- R$ 789.í29,39

42 23tO912020 A9:5722:124 - R$ 789.'120,00

43 23t0912020 A9:57:26:460 -- R$789.119.28

44 23togt2120 A9.58104:964 -- R$ 789.'110,00

45 23logl2a20 A9:5831:127 - R$ 789.í07,41

46 23l1gt2o20 09:59119:571 -- R$ 789.105,00

47 23109/2020 0g:59:3s:206 -- R$ 789.102,30

48 23109t2020 1O:oOt15:022 -- R$ 789.100,00

49 231091202010100|28:626 -- R$ 789.098,68

50 23109/2020'10:00:48:090 * R$ 789.085,00

51 2310912020 10011061924 -- R$ 789.082,00

52 23logl202o 10:01:47:813 -- R$ 78S.080,00

53 23/09/2020 10i02:10:603 - R$ 7a9.077,12

54 2310912020 100246:068 -- R$ 789.072,00

55 23/09/2020 10:03:02:ô51 -- R$ 789.070,44

56 23t0912020 10:03:32:837 - R$ 78S.050,00

57 231091?020 10:03157.547 -- R$ 789.047,41

58 2310912020 100424:655 -- R$ 789.040.00

59 23t0912020 10:04:38.445 -- R$ 789.039,38

60 23i09/2020'10:04:56:636 -- R$ 789.035,00

61 23t0912020 10:05:24.499 -- R$ 789.033.58

62 2310912020 10:05:38.774 -- R$ 789.020,00

63 2310912020 10:0558.862 --- R$ 789.019,14

U 23t091202010:06:27:874 -- R$ 789.015,00

65 23109/2020 í0:06155:549 -- R$ 789.012,40

66 23109/2020 10:07:03:599 -- R$ 789.005,00

67 2310912020 10:07:10.632 -- RS 789.004,33

68 23109/2020'10:07:48:833 -- R$ 789.002,01

69 23/09/2020 10:08108:904 --- RS 789.000,88

70 2310912020 10108138:639 -- R$ 789.000,00

71 23logl2i20 10:08:45:68'1 -- R$ 788.999,46

72 2310912020 10i09r21:209 - RS 788.995,00

73 23109120201009:56.412 - R$ 788.993.29

74 23109t202O 1O:O9:59t472 -- R§ 788.992.00

75 23i09/2020 10:10:19:833 -- RS 788.990.07

76 23109/2020 10r10i38:184 -- R$ 788.889,55

77 23t0912A2O 10:11 13:831 -- R$ 788.888,76

78 23109/2020 10:11:31:618 -- R$ 788.885,20

79 23109t202010:11135:U7 - R$ 788.883,77

lttps://www.licitacoes-e.com.br/aop/consultar-detalhes-licitacao.aop

A C DA S PINTO. ME

A, N. GOMES EIRELI

ACDASPINTO-ME

A, N. GO[,4ES EIRELI

ACDASPINTO-MÊ

A, N. GOIVES EIRELI

ACDASPINTO-ME

A, N- GOIUES EIRELI

ACDASPINTO-ME

A, N. GOI.íES EIRELI

ACDASPINTO-ME

A, N. GOI,4ES EIRELI

ACDASPINTO-ME

A, N, GOIVES EIRELI

ACDASPINTO-ME

A. N, GOMES EIRELI

ACDASPINTO-ME

A, N. GOMES EIRELI

A C DA S PINTO. ME

A, N, GOMES EIRELI

A C DA S PINTO. ME

A. N. GOMES EIRELI

ACDASPINTO-ME

A, N, GOMÊS EIRELI

ACDASPINTO-I\48

A. N, GOMES EIRELI

ACDASPINTO.I\4E

A. N, GOMES EIRELI

A C DA S PINTO. ME

A. N, GOMES EIRELI

A C DA S PINTO. ME

A. N, GOMES EIRELI

A C DA S PINTO. ME

A. N, GOMES EIRELI

ACDASPINTO-ME

A. N, GOMES EIREL'

ACDASPINTO-ME

A. N, GOMES EIRÊLI

A C OA S PINTO. I\4E

A- N, GOMES EIRELI

ACDASPINTO-I\,IE
A. N, GOMES EIRELI

ACDASPINTO-iilE
A. N, GOMES EIRELI

A C OA S PINTO. I\íE

A. N, GOMES EIRELI

ACDASPINTO-ME

A. N. GOIVES EIRELI
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w,Data,/Hora lânce

2310912020 1 O: I 2:07 :g 1 2

23 I 09 I 2020 1 0 : I 2 :22 :7 33

23 I Og I 2020 1 0 : 1 2 : 55 : 537

23log l2O2O 1 O | 1 3: 1 2:4AO

231 09 l2O2O 1 0: 1 3:43i768

23ng I 2020 1 0: 1 4:03i384

2310912020 10i'14:39:634

23 l09l 2020 1 0r í 4:56:301

231091 2020 1 0 : 1 5: I 2:487

23 I Og I 2O2O 1 O : 1 5,28.0 4 4

23l09i2020 10:15:55:6íB

23 l09l 2020 1 0 : 1 6:1 8.493

23109/2020 10:16:40:593

23 l0g 12020 1 0 :1 6:561202

23 109 12020 1 O:1 7 : 1 6t997

23 109 12020 I 0:1 7 :26:942

23 109 12020 1 O:1 8:00 :251

23109/2020 10i18:30:929

23 I 09 12020 1 0 t1 8:44 | 1 02

23109 12020 1 0 :1 9:01 : I 4 1

2310912020 10:1 9:36:69ô

2310912020 10 1 9:50:223

2310912020 10:20r351296

23109 12020 I 0 120 :54 :532

23lAgl2120 10:21 :31 :860

231 09 12020 1 0:2'1 :38:564

23 I 09 I 2020 1 0 :22 t0 6 :29 3

23log 12020 1 0 :22:1 5:87 3

23 l0g I 2020 1 0 :221 4 3 :35 4

2310912020 10:22:56:366

23 I 09 I 2020 1 O :23 : 1 9. 497

23tO912020 1 0i23:49:2Bg

23 I Og I 2O2O 1 0 : 2 4 :28 :87 6

23 I Og I 2020 1 O :2 4 | 40.943

23 I Og I 2020 1 O :2 5 :0 I :892

231 09 12020 1 0.25: 1 31831

23109/2020 1 0:25:46:393

23 I 09 / 2020 1 0 :2 5 : 55: 1 7 1

2sljgl 2020 1 O.26 :24:239

23lo9l 2020 1 0:26r34:953

23l1gl 2020 1 0:27:01 :595

2310912020 10.27 :21 :993

2310912020 1A27 :47 :669

2310912020 1 0:28107,242

23 I 0g I 2020 1 O :28:26 :37 I
23l1gl 2O2O 1 O2A:45.A1 I
2310912020 10:29:33:598

23logl 2020 1 O:29 :59 :7 1 7

231091 2020 1 0:30:44 :7 1 2

23 10912020 1 0:30:57 :1 25

23 10912020 1 0 :31 :22'.980

23 109 12020 1 O:31 :47 :733

23 I 09 I 2020 1 0 : 32'. 1 3 : 1 55

23 109 12020 1 0 :32:24 :57 4

23 109 /2020 1 C32,56t5í 3

23 109 12020 1 0 :33:1 0 :665

23 109 12020 1 0 :34 :00 :7 1 I

Lance

R$ 788.881,22

R$ 788.878,42

R$ 788.875,00

R$ 788.873,12

R$ 788.871.00

R$ 788.868,18

R$ 788.865,00

R$ 788.861,97

R$ 788.856,00

R$ 788.855,49

R$ 788.845,00

R$ 788.842,09

R$ 788.840,00

R$ 788.837,33

R$ 788.835,00

R$ 788.834,29

R$ 788.832,00

R$ 788.829,32

R$ 788.828,00

R$ 788.827,05

R$ 788.825,00

R$ 788.824.39

R$ 788.821.00

R$ 788.818,27

R$ 788.815.00

R$ 788.813.27

R$ 788.800,00

R$ 788.799.56

R$ 788.750,00

R$ 788.748,13

R$ 788.740,00

R$ 788.739,01

R$ 788.720,00

R$ 788.719,15

R$ 788.710,00

R$ 788.709,44

R$ 788.650,00

R$ 788.649,29

R$ 788.620,00

R$ 788.619,63

R$ 788.ô00,00

R$ 788.598,86

R$ 788.520.00

R$ 788.518.40

R$ 788.000.00

R$ 787.996,S1

R$ 787.s00.00

R$ 787.499,60

R$ 787.200,00

R$ 787.198,44

R$ 786.900.00

R$ 786.899,53

R$ 786.500,00

R$ 786.498,14

R$ 786.300,00

Rs 786.299,09

R$ 786.100,00

NoÍne do Íornecedor

80

81

a2

83

u
85

86

87

88

89

90

91

92

94

96

97

vg
100

'101

102

103

104

'105

106

107

108

109

1.10

111

112

113

1,14

5

Vo
1',17

'1'18

119

120

121

122

'123

124

12s

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

ACDASPINTO-MÊ

A, N, GOi,,lES EIRELI

ACDASPINTO-ME

A, N, GOi.4ES EIRELI

A C DA S PINTO. ME

A, N. GOI\.4ES EIRELI

A C DA S PINTO. IUE

A, N. GOI\IES EIRELI

A C DA S PINTO. I\4É

A, N, GOI\4ES ÊIRELI

ACDASPINTO-I\4E

A. N, GOMÊS EIRELI

A C DA S PINTO. ME

A. N, GOMES ÊIRELI

ACDASPINTO-l\,!E

A. N, GOMES EIRELI

ACDASPINTO-I\4E

A, N, GOMES EIRELI

A C DA S PINTO. ME

A, N, GOMES EIRELI

ACDASPINTO-ME

A, N, GOMES EIRELI

ACDASPINTO-ME

A, N, GOMES EIRELI

ACDASPINTO-ME

A, N, GOMÊS ÊIRÊLI

ACDASPINTO-ME
A. N GOMES ÊIRÊLI

ACOASPINTO-ME

A, N, GOMES EIRELI

ACDASPINTO.ME

A, N. GOi'ES ÊIRELI

ACDASPINTO-I\4E

A. N- GOi.4ES EIRELI

ACDASPINTO-ME

A- N, GOi.4ES EIRÉLI

ACOASPINTO-l\ilE

A. N. GOMES EIREL!

A C DA S PINTO. I\,lE

A. N. GOMES EIRELI

ACDASPINTO-I,4E

A, N. GOIVES EIRELI

ACDASPINTO-N4E

A, N. GOMES EIRELI

ACDASPINTO.I\4E

A. N. GOMES EIRELI

A C DA S PINTO. I\,IE

A. N. GOMES EIRELI

ACDASPINTO-I\4E

A. N, GOMES EIRELI

A C DA S PINTO. I\,,IE

A. N, GOMES EIRELI

ACDASPINTO-I\4E

A. N. GOMES EIRELI

A C DA S PINTO. I\,,IÊ

A. N, GOMES EIRÊLI

ACDASPTNTO-I\4E

https://www.licilacoes-e.com-br/aop/consultar-detalhes-l citacao.aop 5



§/2020

139

140

141

142

143

144

145

146

147

ua
149

www.licitacoes-e.com.br
F

Data/Hora lancê

23 109/2020 1 0:34t07 :1 28

23 109 12020 1 0,34:37 :7 42

23 logl 2020 1 O:34 :42:4 1 6

23 109 I 2020 1 0:35: 1 3:902

2310912020 10:35:29:804

2310912020 10:36:09:563

23 I09l 2020 1 0:36:20:454

23 l09l 2020 1 0:37:30:684

23 l09l 2020 I 0:37:48:059

23logl 2020 1 0:38:07:538

23logl202o 10:38:21 :486

23109/2020 10:38:58r073

23 logl2020'l 0:39.09:27 5

A, N, GOMES EIRELI

ACDASPINTO-MÊ

A, N. GOI.4ES EIRELI

ACDASPINTO-ME

A, N. GOIVES EIRÊLI

ACDASPINTO-ME

A, N. GOIVES EIRELI

ACDASPINTO-ME

A, N. GOMES EIRÊLI

ACDASPINTO-ME
A, N. GOIVES EIRELI

ACDASPINÍO-ME
A. N. GOT.4ES EIRELI

Lancê

R$ 786.098,99

R$ 786.000.00

R$ 785.999.73

R$ 784.900.00

R$ 784.899.01

R$ 784.500,00

R$ 784.498,58

R$ 784.300,00

R$ 7B4.298,30

R$ 784.200,00

R$ 784.199,66

R$ 784.100,00

R$ 784.099,33

Nome do fornecedor

N,lostrando de 1 âlé 149 de í49 rêgistros

lmportante: a colunê '!" exibe as não conÍormidades detectadas em relação aos "lances rêgistrados irregLrlarmentê' qúê não atêndêÍam as regÍas dê
negócios estabelecidas para a participaçáo da fase de disputa do lote da lidtação. Quando a informação êxibida for'-" o rêgislro do lance êslá êm
conÍormidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora 2310912020164017:387 - Fracassâdo

Fomecedor desclassiÍicado

Data/HoÍa 2310912020-16140iO2

Fomecedor ACDASPINTO-ME

Observâção Dêsclâssifcada a lichante A C DA S PINTO ' ME, a pedido, pois a mesma alêga que o valor êstimado da Adminislração esta muito
âbâixo de mercado.

Fornecedor desclassiÍicado

Data/Horâ 2310912020-14:54:49

Fomecedor A. N. GOMES EIRÊL|

Observação Senhor licitânte, em conformidade com o Acótdâo 
^'4.852J2010 

,Segunda Cárnara, Acórdáo no 655i2011 - PÍimeira Câmara,
Acórdão n" 3.381/2013 Plenário, Acórdão no 154912017 , PlenáÁo e Aú.dáo no 140112014 - Segunda Câmara, TCU, não há
possibilidade de contrataÉo acima do valor estimado pela AdministraÉo

Fornecedor dêsclassiÍicado

Data/Hora 2310912020-11:38:12

Fornecedor J C M COMERCIO E SERVICOS EIRELI

ObsêrvaÇão A licitantê não atendeu os subitens í 3.1 ê '14.2 do Edital. Não anexou os documêntos dê habilitaçáo ê ápresêntou proposta para
apenas 1.000 cestas básicas

rttps://www.licjtacoes-e.com.bíaop/consultar-detalhes-licitacao.aop 6/6

Fornecêdor dêsclassificado

Data/Hora 2310912020-09:20,17

Fornecedor IDEALLIZEEIRELI

Obsêrvaçâo A licitante não atendeu os subitêns 14.9 ê 17.1 do Edital



ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI - COMPRAS SERVICOS E OBRAS -

(AP)

Licitação: (Ano:2O201 MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI / No Processo: 218.04712020-

SMAS)

às 09:31:39 horas do dia 2310912020 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 respectiva Equlpe de Apoio, designado pelo

ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão No Processo:

218.O47|ZOZO-SMAS - 2020/03812020 que tem por objeto Aquisição, de forma emergencial,

de 3.000,00 (três mil) CESTAS BÁSICAS como auxilio alimentação a serem fornecidas sob

demanda aos usuários de baixa renda cadastrados no Programa CRAS Centro de

Referência de Assistência Social, pelo período de 03 meses, de acordo com as

especificações e quantidades descritas no Anexo ldo Edital.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - CESTAS BASICAS

Oata-Hora Fornêcêdor f Pr.r.=ã___l
23lOgl2O2O 08: 1 4:04:489 J C M COMERCIO E SERVICOS EIRELI RS 149.330.00

22lOgl2O2O í 0:49:36:549 A. N. GOMES EIRELI fiJji630000:]
t R$ Taseoonõ-l22t 09 t2020 1 5.23.44.981 ACDASPINTO.ME

23t0912020 09.20.'t7 .491 IDEALLIZE EIRELI R$ 178,79

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços

Lore (1) - CESTAS BÁSTCAS

Data-Hora Fornecedor Lancê

23t09t2020 08 14 04 489 J C M COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 149.330,00

23lOgl2O2O 1 0:39:09:275 A, N, GOMES EIRELI RS 784 099.33

23logl202o 1 0: 38:58:073 ACDASPINTO-I\4E IR$ ?B4aoo-oo-

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada 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

Página I de 301t10t2020
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o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu

No dia 23109/2020, às 10:46:06 horas, no lote (1)- CESTAS BÁSICAS - a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00001_multisalas-o3. No dia 23109/2020, às 11:38:'16 horas, a situação do

lote foi finalizada.

No dia 23109/2020, às í1:38:í6 horas, no lote ('l)- CESTAS BÁSICAS - a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ENIVALDO BALIEIRO MACHADO - desclassificou o fornecedor: J C M COMERCIO E

SERVICOS ElREL|. No dia 23109/2020, às 14:55:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23109/2020, às'14:55:05 horas, no lote (1)- CESTAS BÁSICAS - a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteraçáo foi o seguinte: O coordenador -

ENIVALDO BALIEIRO MACHADO - desclassificou o fornecedor: A. N. GOMES ElRELI. No

dia 2310912020, às '16:40:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (1) - CESTAS BASICAS - nenhum fornecedor foi declarado vencedor

No dia 23109/2020, às 09:20:17 horas, o Pregoeiro da licitaÇáo - ENIVALDO BALIEIRO

MACHADO - desclassificou a proposta do fornecedor - IDEALLIZE ElRELl, no lote ('l ) -

CESTAS BÁSICAS. O motivo da desclassificação foi: A licitante não atendeu os subitens

14.9 e 17.1 do Edital.

No dia 23109/2020, às 145449 horas, o Pregoeiro da licitação - ENIVALDO BALIEIRO

MACHADO - desclassificou o fornecedor - A. N. GOMES ElRELl, no lote (1)- CESTAS

BÁSICAS. O motivo da desc lassifica ção foi: Senhor licitante, em conformidade com o
Acórdão no 4.85212010 Segunda Câmara, Acórdão no 655/20'l 1 Primeira Câmara, Acórdão

no 3.381/2013 Plenário, Acórdáo no 154912017 Plenário e Acórdão no 140112014 Segunda

Câmara, TCU, não há possibilidade de contratação acima do valor estimado pela

Ad m in ist ra ção.

No dia 23109/2020, às 16:40:02 horas, o Pregoeiro da licitação - ENIVALDO BALIEIRO

MACHADO - desclassificou o fornecedor - A C DA S PINTO - ME, no lote (1) - CESTAS

o1t10t2020 Página 2 de 3
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No dia 23109/2020, às 11:38:12 horas, o Pregoeiro da licitação - ENIVALDO BALIEIRO

MACHADO - desclassificou o fornecedor - J C M COMERCIO E SERVICOS ElRELl, no lote

(1) - CESTAS BÁSICAS. O motivo da desclassificação foi: A licitante não atendeu os

subitens 13.1 e 14.2 do Edital. Náo anexou os documentos de habilitação e apresentou
proposta para apenas '1 .000 cestas básicas.



ri3

Publicada a decisão, nesta s

declarou encerrados os traba

detalhadas sobre o andamen

BASICAS. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada a licitante A C DA S PINTO

ME, a pedido, pois a mesma alega que o valor estimado da Administração esta muito abaixo

de mercado.

No dia 24109/2020, às 1442.30 horas, a autoridade competente da licitação - MARCIO

CLAY DA COSTA SERRAO - alteÍou a situação da licitação para fracassada. O motivo da

alteração foi o seguinte: os licitantes não aceitaram o valor estimado pela administração.

áo. e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

OS Anexo a ata seguê relatório contendo informaçÕes

do

E IVALD O MACHADO

disputa

MA RAO

mpetente

CLAUCI RRO OA SILVA BRAGA

embro Equipe Apoio

Proponentes:
27.275.29110001-55 A C DA S PINTO - ME

34.642.561/000í -06 A. N. GOMES EIRELI

15.177.1 31 t0001 -16 TDEALLIZE EIRELI

07.307.290/0001-60 J c M CoMERCIO E SERVICOS EIRELI

oer
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Dt ÁRIo ol-ICI {L I)A UNIÃO . seçao r rsSN 1677 7069 N! 191, séEundâ'Íêna, 5 de oltubro de

PREFE|TURA MUNtctpAt- DE sÃo MtGUEt" Dos câMpos
AV|SO O€ UCÍtÁCÃOl.)

PiEGrO trÊÍiôitco M 5rl21r20 .!Â,
2r Ch.m.d.

pREFETÍURA MUNrcrpAL DE ÍEorôNo vttEtA
EXÍn ÍO Dt COt{riÁTO í{r 259/1020

Mo!.lid.d./lr PErâo Ei.lrôni.o nr 57l2020.5RP 2r CHAMÀDA - Íipo: M.noí
Pr.ço ' Objêro: R.ABt.o d. p.êços p... .euBrâo d. are3 industi.B . Nr.íà'3 p.rã
*úiçô! d. ..|d.ú.ri., .om .rclúivtdú. d. lot.s p.ô ME . ÉPP Dat l{oítno 23 d.
outúbr. d. 2020 àt 09:30hs lnorê hoôr. tnnlâ mínutos ' horario d. aEílE)- O êdiLl

dÉponlv.l no sit. nttp://M bnc.o.r.br,
hnp://wN.s.ômiau.ko*.mp.s.àl ad. br, n. 3.dê d. aPL, illuada n. A! O.p. Oin.y
lor.t ,., B.tro G.rãldo S.mpàio, dr 03 àr 1't hôês.m dias út.13, € õ.diã.tê
slÉit.ção ênvi.d. e.-m.'l li.it-.6ft @an.il..om

otsPENsa oE Lrcrraclo Nr 3ol2020
coNTRÁTAfiTE. Muilclpo DE tEoTô{rc vrLEr.a- p.rs ,ud,.à do oiênó púbr{o.
aÀsft. no C,{Pl nr 12.842.329í»01.10.
@miÂÍ OÀ 0 M @MÉRCA! MCDICÁ §DÀ - ME, p.sà lu.idk do oiEno Pnv.do,
OrPl sb n' nr !5.8t0.2ral0001-55.
O8lÊÍO: Contoro dc Âquirlçao Lun3.m C.át r Ém.r.n.i.l p... o É r.nt mnlo do

IUNDAMEMÍAçÃO L!6AL 0.í.to5 lsradEas: n' 69.54112020, 69.577,69.624,69.621,
6ê.700, 69,705, 69,122, @,aao, 6ê.84rt, 69.93s ! 70.06 . D..rôlor MurÊip.i! n'
@7l2ob, ú9/2O2O,010, O72,011 014, 016, 017 . 01a b.m com, e qE .ouh.'. 1.,
ni 3.666, .,. 21 d. júnho d. ú43, cai. úi^e t i.Dmidd...prcvú. !.1. tr6uado.i.
G.al do Muíkípb, q!..mirio.o p.@., cdlô.m dêt.,mi.. o P..laEto ÚnÉo doÀn
3a d. t.i nt 3 565, d.21d. j!ôho rL 199,
valoR ÍoTÁLr P.*.r.ndo os rlô..rd. RS 21,.4a0,m (dur.nt6. Í.2. mil, q@to..nto3

DOrAçÃO OiçrMENrÁR,A: órr{. 0201, UÊ'd.d. olç.n.nt.4 01}., Dot.çio'
10-122.0009.2090. Er.rento: 339030000000.
úGÊltClA COtÍiÁÍUÂl: viraN,. do c.ntÊto 06 (*.3) m!*r @ni.doe . p.rtn d. d.t d.

PRSFÊITURA MU}iICIPAL DE UNIÃO DOs PÂI-MARES

AvEo o€ llcÍÍ çlo
tnEclo tlErnôNr@ r a/20r0

OILLYÂN' SUELL'N SOIJZÀ LINS

(')À.p!5li..do p.r t.r r.Ído rc oOU-S.ç& 3, p& 157, d.0l'10-2020, com lôco,.ção no

tmía (ro
N. publ@Co.lô avlso Dt LICITAçÃo plbla..do m mu - s.çio 3. ÉiiB §7,

oNDÉ Sa tÊ, PRaGÀO ELíiôr'rCO r 7212020 , SRP Tipo M.no. Pr.çq rErÂ-SE. PREGÃO
ErÊÍRôNrco flr 7212020 2r cHÂMÀoa -tiP TrFo. M.ror ,r.sô

oNoE sÉ Ll o.n/Horano 15 d. Outubro d. 20?0 13 og.rons ([.v. rcÉt.
Trl.t miÀur.. . hoárb d. aEsilÉ), LEIA.SE: Dàt /Hoáno: 20 de oútubro d. 2020 i!
O9iroàr INM h@.. Trint mi.ubs - hoádo d. aã3íli.l.

Âr d.tuú inb.n.çô.. p..dE.n iEli.ôd.3

PREFEITURA MUNICIPAI. DE 5ÃO SÉ8ASÍÁO

ttÍi Ío DE rEcr§Íio oE PREço§ Ír. trl-Er/2020

OU.io: Aeui.iç& d. cEí6 arim.ntkior p.ô @róit .. 0.tâ: \9/tol2,20, ,t
10600nh. tool: pdt l d. comrn. do Go{mo F.d.ôl
g1*.@mpEt.o.rum.!.i3apv.b. Edihi3 okponir.B n. Rú. M.úh.l o.odoro d.
F6!e, ín C.ntb, Uniao dor P.lNru5/AI, ó snio ah.uÀÉodqp.rm.E..l!@.b. ou
.i^d. p.lo cô.ll licità!.i.opamil.com.

unrâo d6 P.ln.r.!, 2 d. ourub@ dê 2020
ÂMÂNoÀ SÀ,'ITOS DE OUVÉraÂ

P..ae'n
avtso o€ uor clo

TOM OÀ DÊ PÂEçps rr a/r020

Mod d. t{iiaçao: Prrao tLnó.i.ô nr 09/2020 - sÂP N' 523-E7l2020. P.e.t$ Àdm. Nr
52U?ozO.
GERENCIADOR: Munr.lpio rL 5âo S.br*ào/ÁL CNPI 12 247.531/0@1-99 ÊORNÉCaOOR

ÂtGrSTf,ADo: (ELEoU aoMERoo, CllPJ: 36214.103/0ü)1-24 ohj.to R.arttro d. Pcça
p.ô Fúur. Âq!'rlçlo d. Matên.l d. Erp.diênr. p:n .r.lÉêr àt nc.ríd.d.s d.
Pr.Lltuã Muni.ip.l d. 5io S.h..nb AL. Fund.mnl.íaô l.a.l: l.i 10520/2002,
3.566/93, deEto L.r n'7892/2013. d.Eir Émat ebn l(ir.Éô.ôvúor. Pã,o dê 12
{Do!.) m.45. o.r.nlor do rtêh 13, p.rl*.ndo o v.br tlob.l dê *5 3895,00 lTrêr mil
oirc..rG. m.nt. . (n.o íê.k, D.t. d. ArsiErua 22109/2020.

EXIÂAiO DÊ REGrttÀO OC PiECO6 llr 52t EV,Oã'

Mod d. Li.itãçio: P..tIo lletrônico nr 09/2020 - 5ÂP N' 528-48/2020 Proc.s Àdm. Ne
s2a/2020.
GEf,Er'.CrAooR: Muni.ieio d€ são s.b.iriio/Al. CNPJ: 12.24r.63u0001-t9 FORNacaooR
iEclÍiÂoo: úzAno aEzftRÀ soÀREs MÉ, o{P.l 06.0a3.33!/0oo1{9 Obl.ro: i.ainó
d. PEço p.r. Futlr. Áquir4ão de M.r.ri.ld. axpêdi.nt. p.r..t.nd.. & nd.sid.dêd.
P..ÊrruÊ Municrr.l & Saó S.!.!riao Â! F!^d.ô.n!.çió L.gâ1. L.' 10520/2002.
3.€N56'93, dEEro L.ih'r 892/2013. d.úB eh.e Fbó liên Éô.mvitô, PE.o d€ 12
(0or.) n.*r oêt.nror do, ltrns 27, 43, p.í.u.ndo o vrld alobàl dê FS 7 2rr,so {5êr.
ôil dlr.ntôe. t.ihtr . Ías Eàir ê.lnquetr c.nt vo, D.t. d. astin.tur. 22109/2020.

ãíiaÍo ol REGtíio oE 9REço5 ilr 52&E9lr020

Mod. d. Lkú.rào: Pt.tao ÉLtôn'co nr O9/2o20 - sRp N' 528-€9/2ô20. P.e.s Ádm. xr
s28/2020.
GIiENCIADOR: Muhlciglo d. Sâo S.britio/ÂL. Ct{Pl 12 247.631/0001-99 TORNECImI
ÊEGIíRADO: MÂGÁZ|NE MENEGHEL LIDA, C,vPl: 01.92.5921/0001-12 obj.ro: R.arttro d.
Pr.ço p.ã Fúu.. Aqulriçlo de Mti.irld. Erp.di..rê p.n .t ndêr àt n...sidrdê dâ
Pr.Ltur. Municip.l d. ío S.b.triao AL. Fuhd.mnl.çaô L.8.l: l.i 10520/2002,
3.666ê1dêÉro !.r.' 7.392/2013 ê d.mi! Érh$ sbê rkn éo.m v8or pãró.í. 12
(0or.) N*t D.t .toí do rem 39, ,.rf.r.ndô o v.lor rrob:r d. RS 2.110,00 {0ô'r n'l
onro . 4r.nn rê.,t) 0.i. dâ Â§n.iur.: 2209/2020.

Erri Ío m iEo§rno oÉ piEço3 x,52&Êr0/2oito

Mod. d€ licrtlçao:,r.alô aEÍônrcô nc 09/2020 - SÂp N' t28-810/2020. P.6.src Âdm. Ne

52Al2020.
GailltOÂDOÂ: MlnÉlgk, d. 5ã. ib.íÊo/Âl. CNPI: 12.247.631/000199 ÉORNÉCÉoOR
qEG§iADO Mrx PAPI|ÂR|Â trialr' Mt, CxPr: 24.180.611/0C{)1-27 obj.to i.riíF d.p.Ío ÊÕ fúur. Aqúr*ao d. Mí.ql d. E4êdÉ.i. p.ô .Énd.r às m..ttdrd.3 d.
P..LrtuÕ M6i.ip.l ô Sao S.b*rao . À. Fund.fr..r.çaô Lêaal: L.' 10520/2002,
3.666,€3, dÉêro L.in'7.392/201j1. d.n.6 rcrm.t $bô 1i.ir.çao.m vrtor Pôró dê 12
íDo..) mer. D.i.nror dos h.^s 03, 01,16,78,22,24, 29,30, 31,40,44, 45, 49, 50, 51,
54, 5s, 56, 6s, 56 p.íàu.ndo o v.br iloà.| d. nS 22.262,50 {vinr. € doú mrl, dú.êntôt
. ..rnn . doi. r..rt . cinqu..n...nr.vo, D.t d. asin.túd 22/09/2020

fxri ro DE RE6rstio 0a tiÊço§ rr 5r+arr/2irx,

Mod. d. Lkn Êo: PÉr,o aht.ôni@ nr O9l2020 - sRp n'52ô-t1r/2020 P@64 Âds. No
sza/2o2o.
GEiENCIÀoOR: Mlnr.lrro .'. Éo s.bríiao/Âr. cr'lPJ: 12.247.6!1/000199 FoRNECEDOÂ
iaGrSIi DO: NOGUEIRÂ M)BR[ COMEFOo E sEnvço§ ITDA. cNPl: 05,383,313/0001-90
Obi.to: R.a.tro d. pr.ço p.ó Êurur. Àqúir'aao dê M.t.rúl d. EpêdÉnt !.ô .t nd.r às
m.6!id.d.. d. p.rf.ituÍ. Mhtip.r d. Sao 5.b.í8o . ÂL túàdam.àt çao L.!.1: L.i
to52ol2oo2. a.6l9a, d..nto L.i hi 71922013 . d.ô.ú âm.r $hí. r'.ràçao .s
vro.. a.u d€ 12 {Dôr.) úa!, D.r.nrd do hd 37, p.,ôr.ndô ô v.lo. tbb.l dê RS

2.03r,00 (Dôk mir, . [intà . er. É.j3) D.r. dr Asin.rur.: 22l09/2D20.

cxÍi Ío ot iÊGr§Íto oE Pffços í{r 5l+r12l2oro

Mod, d. tÉiE ao: Pr.a& lhnônr@ 
^.09/2020 

- sRP N'52&É1212020. Pc6s Ádm. nr
52U202n.
GÊnÊrÉrÁOOR: Muôi.lpb !J. sao 9.b.íú./Âr. cNPl; 12 2'17.63!/bo01.99 ÍonMcEDoF
REGETn oo: R F d. siú. - EPP, CNpl: !1,522-859/0001-94 Obi.to, R.aiírc d. PE o p.E
Fut!ô Aqlieiçào d. M.bn.l d. Êxp.di.hr. p.a tr.nd.r a, ,\a$d.d.. d. Pr.f.ituã
Mu.icidl d. sio s.b.iiiao - AL. Éund.mnt..ao 1...1: L.r 10s20/20o2, 3.566/93, d....to
L.l .' 7.492/2013 . d.h.k nomàr ebr. Iicit.Éo .m viaoí. prãro d. 12 l0or.l m*s.
o.t.ntor d6 hêB 06. 11, 14, 15 rl3, 63, p.í.z6do o V.lor itob.i d. iS 7331Em
lnr.ôr. . Íée mir oitd.nt6 . d.z.eit r..i5) D.t. d. 45,..t!â: 2210912020.

Ín Ío oE nEcríio ol Pitcos itr tit&Er3lroro

Mod. d. lklt Éo: Pr.,lo €lêrrônico.r 09/2020 - SR! N' t23'É13/2020. PEê$ Adh. nr
52A|2O2O.
GÉRÉiOÀDOi: Muni.lpro ô §o 5.5.rrito/Â1. cNPr: 12.247.63V000199 ÊOiflÉcGoor
RE6lÍnÀDo: v t DÂ MOTÁ SllvÉltÂ . EPP, cNPl: 09.4a7.82 m1'79 obr.ro i.rinE d.
Pr.ço p.E FutuE &uis'(.o d. M.r.rbl d. Erp.dúnr. p.ô .l.nd.r àr Bc6!d.d6 d.
P..Ltr!6 Muntip.l d. Saô S!!.ttao Â1. Fu^d.mÀr.C. L.tàl: L.' 10520/2002,
3.666Ê3. deEro L.i n' 7.892/20u1 . d.D'i em $hê rkt ção .m !|or. Põzo dê 12
lDor.l ms o.r.nror dôt lr.nill, 17 2r, 54,61, p.Ít z.ndo o v.lor alob.r d. RS

1113,00 (Mr. m'1, *i«.ntos . *t.nr. ..in@ r..§), D.l. di Â§'nttun 22109/2020

P.e.s$: 21r,015/202esÊMÊ0/PM Ll, côntêtô.e 024/202G5EMt0; CoÁÍ.l.J.: R I c6tã
Elrêlr - ME, Ctrtr .r 74Aa7À161úL4\ Obi.t6: àquBiçào d. Équ'p.Énios d.
oiô.rtriçio p.ô .r.ndêr rr dsld.d.s d. s.cBr.ri. Munkip.l d. rdw.çio, '.Í.nô!..o IERtro 0C COMPÂOM|5SO PAi n. 202002171-5Ê019, & :.ordo côm .3 .3p.c íc.ç&5
. qunlid.ds d.*.tt 5 m Í.@ .1. R.lqan.É; Ortrm, Prcrão ELIrô^Éô ne C33/20!(}
CTWMU; viaÉnc.:12 n.*3. p.rtÍ d. d.t. d..sElur.; v.b' R5 56 t!9,92
lcanqúnl. . 5.8 Mir OuinrEnb3. Qu.r€ôr. . ro* R.àis . N@.nr. . oors c.nt w,

»
avtso 0É LrctlÀçÀo tRÂcÂssaoa

pirc^lo utTÂôÍ{co siP r 3al2020 t'r
A PrLtLa Mun.c,p.l d. Lonjàr do r.n, .tr.vat do tu PEa@irq lô!n.

,úbli@, E . .oíh..ihslo dq int r.tedos, qu. . la*rçãô ô. nod.ltd.d€ P..tio n.
fom. ELr.ô.ro nr 033/2020-PMU, Bali..d. .o dr. 23 d. ,t.6b.o dê 2020, .5
ooh3omi., qú. t.E com obj.ro. .qu'siçà, d. ló!h..ncÉ.ftL|, d. 3.000,00 {lra! mill
CESTAs 6Á5|CAS 'cômo âu,irio .litunLç,o . *r.n rôrucidã3 sb d.D dà ,ot,.uiíoe
d. bôiÉ 6nd. c.d.stEdo! m Prôaóh. CiAs .C.nÍo d. Rêf..an.r. d. a$I$ôn.'t socrr,
p.b p.nodo d.03 h.*5, íoj d..|.ôdà rR^cAsSÂoA, no,t.r@ d. Âr. dà !.sÉo Plbic.
co.rlantê do 9rc.e ãdBinilrôtúo $b o 

^e 
21S.0órl2O2GtMÀt/PM!

Obi.to: Rftop.r.çao d. êtãd.r vi.rn.l,. 0..d: 20/10/2020, à. 10h0om'n
Êdn.s DilponÍdit n. iu! lú.E.h.l o..doro d. Êon*., t/À, C..rt6,'JRãó dót
P.lmEs/À, m 3hio w**.unLôdGp.lúcs..laov.6r ou rrnd. p.lo ._ú.rl

tcP

Uniiio dot P.lh.Í.Í, 29 d. *r.mbro dê m20
ÁMÂNDÂ §qNTO§ D€ OLIV'IRÁ

Pr.ioeiÉ

EsraDo oo AMAPÁ
PR'F€IÍURA MUNICIPÀL DE TARANJAL OO ]ARI

axÍl ro DE ao ri To

l.É^lâl do rÍr, 24 dê er.hbro d. 2020
ENIVÀLOO AÂI.IEIRO MÂCNÀOÔ

PRETÊITURA MUNICIPAI- OT MACÂPÂ

ExÍiaro DE T!RMo DE nrcorHtclMEnÍo DE oÍvloa tt 2/2020

P.rt6: PEí.'r!á d. Màé9a po. inuindio d. s€Elrri. MunErp.l ó. Âs§éftÉ So('.1
- tCMÀrrMM totu É6rko o d*.r d. p.rt. . .Edo.:, à .nrí.. i&Â coMÉ*oo
SEnvços LÍDA - Mt, cNPl:1111266410001.a7,.ujo ÊpÊ*ntrnr. l.irl é. s..
tB.nEE dor S.rno. Âlm.ld., insnro no CIF d. nr 522.319.762-3a, o ho.l.nr. d.
n997,u4,7, .m 0l parc.l., .om lundrtuhto Âd.17 dà lêi 4.320/64, .ll.ód. p.l.
,nrritu,çâo [o.m.tiv. ír 12, d.08/07137, sTN, .m vinud. dlvd. do conrr.to êmr....i.l
d. SEMÀS, cqo obj.to é. con!ótçio êmli.n.i.l d. .hPÉn p.É ô foÍÉ.im o d.
mlôdê obó.àr.trrúo úc.pcb.!nà, :uilÉ' d.llmr..., tut n t.,.onnh.'É. r&n(o
.m.d6'n'frçto oE rupirÍ . n...s'dàdê d. *Ét.n. mun'dol d. .sdaR,. q'.1.
rab.rhô. Pl(e üoií'íóld. 097/19 D<À/SIMAD, ,.|Í'vo ros p.r'odos d.
M.iol2019 ' v.roí RS11.658,65j ro.ho/2019 V.rr' n542.728,04 ., lurho/2o1g _ vtiô'
RS42.72a,04, q4 a.êêm.l{FS{ n. 147 no v.l.r dê RS97 Ua,73. 

^s 
d.sr.se

d..ôrêrt.s d6t. conlEto .o.ú.1ô à .ont. d. dot.dô ôrç.m.nlariã 032/2020
DPDI/StMÁS. .Lriftà.h @tu PÉar.ma d. ÍÉb.lho 04.122.0002.2052, êl.renlo d.
d.!r.á 3.3.40 92, fi.há 559, íont. 01.01. dri.d. d. 20 d. .a$lo d. 2020

avtso

CoÀrd.n.dô .s dÉpoi.(ô.3 d. r.i .e 366U93, *u .n'ao 61 P.á3,.fo ún,.ó.
C.nsrd.êndo o Dod.r{.Er d. Adnr.rtEçlo.. rotu.ld.í ot.to! qu. n5o pot3u.h
vklos ,ne.av.É. Con.'d.Endo au. nlo * coaí.r. n. rêtrrd.r.nro d. pübl'c.(8o do 3c
T.160 d. À63til.m..ro.ô Cont'.to.t 02O|20I8_SEMÁSÍ, sbE.lo(.tlo do CIIAS
Zd. sul, do.ÉÂotÍrm. d. d.smboBo dor r.cu,$t. *Ém lssdor p.r. S..Et.ír
Mun*io, d. AÉira*'d sôr.LsEMAs p.r. tD, É....ô .onrr.'o ^t 020/2018'
tEMA5/PMM, .ao ouEu ,rqu'to r ádBn'ír.Co ,úblÉr, CoN'd.a.do o dupoío É
.n 5s d: b, .t 9.7t4l99: fk. @tu.|dúo o ,ro ,.dt6 à Nbl,o.ao do tr T.rrc d.
ÂóstJ.mnIo.o utálo nr O2O/r013, au. c.l.bóh.nú. e à e'.L "r. de M.c.o 9ôi

'nr.óédo dr IEMÁs ê . Ehc..s t.G ÁÉuro d. 5,t€ MÊ, Cttrl 41.1122.199/00c1.51,
d.v..dô @.6r pubi(.qó.s. n. rom. d. l. n' 4.566/91,
conol.c..Io .ía 6rBld.d. no5 D4('p,os dà Âdh rútràçio Pjbllo . âà lé, Fêd.'. n'
9.r84l99, eío qe nâó * v.rí(. htaô.ô .r...s* pub'K
nndo o vicE ràlv.l n. aorn. d. L'

V..àrl.Ár, ?3 d. *l.m6ro d. 2020
MÔNrc aFlsl:nA 0À SlLvÂ O'Á5

s.crêüin. Munrcç.i dê AsÉraft 'r 5@''l
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
SECRETÁRIA MUNIcIPAL DE ADMINISTRAÇÃo E PLANEJAMENTo

Equipê de Pregão

CERTTDÃO

Certificamos para os devidos fins que, em face do FRACASSO do

Pregão Eletrônico ns 038/2020-PMIJ e uma vez que não houve mudanças no

Edital após a emissão do parecer jurídico, este Pregoeiro e Equipe irá relançar o

mesmo Edital com a numeraçáo 40/2020. ou seja, Pregão Eletrônico ne

04o/zo2o-PMU.

Esclarecemos que será utilizado o mesmo número de processo e não

será arremetido à Procuradoria Geral do Município para análise e emissão de

parecer jurídico e também não será encaminhado a Autoridade Competente

para autorização por se tratar do mesmo Edital já analisado e o processo

autorizado, apenas houve alteração de data e número.

Laranjal 24 de setembro de 2020.

Enivaldo Baliei Machado
Pregoei
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Âqsle oarlnã o.aguà Brà.(d do (.j.r

MEIDTA|i! OOS SÀúÍOS GUEOCS

S«êtái. de Finàn..e

,,UI{IEL III'A UAI{A

S€. rêtá Íio Mun icipá I de Ádnin istÍação e P ranêjaóento

NADttLSON §lQUEnA COsÍ^
DÍêto. Pr€rde.te do lníituto Munrcipalda Àgr.ultu.a, Psuánà êÂbáíê.imento

,oict oo9s^[Íos rErxEn saRúo
S«rcririô Mun cipal de Derêflvolüment Urba.ô e Iníaesttu$ra

MAf,c:L .,ANDSON MENTzÊI

Sêc'êtáÍio do Fundo Muni<ipãl dê Sâüde

lrÀtÂRA cÂtDÂs cH^GAs

SaÉtárià Mlnrlpàl dê À$ íência SftÉl

ÁNÍóN|O.'ttôl{!üO O^ SllV fl LraO

Sê.êürio Municipal de Íránsporte

,ÁDO CtUlOl'l DOs S NTo§grvÁ

SecÉüino Mu.i(ipàl d. Cukura

at{YoNrita soaiES ollvEttÂ
5(8niú Mun.ipaldê Edu(açào

M tcElo tattÂÍ sÀt{Tos

Sp.Fiário ML !( pilde Ve,o ÂrbrÊn'. ê TLr,rô

Ro6llro í,rurlEi Dos lúnÍos
Se.rêtário Municipálde Éspoíe ê LarêÍ

DIÁRIO OFIGIAL DO MUilIGíPIO
"Laranjal tempo de reconstruir"

www.laranjaldojari.ap.gov. br

PREfEIÍURA MUI{ICIPAIDE I,ÂRAI{JAL !O ,ÀRI

avrso o€ rl.ara(ro
macÀo E!ÍrRôtiro oaol2020{PV§!MÂP/Pllu

mocEsso Nr 218-047202$5MÁS/PMU
Obj€to: AquitÉo, d€ formâ êmergen.i.l, de 3 OOO,OO (t.ês mí) ctsÍÁ5 ú5lCÂ5
.oíno ãutlio .limênrãção . s€.em fomêcida! sob dem.ndà ao§ ltuáíios dê bôixa

rendà câdâslrâdot no Progama cRÁS Cên!Ío de a€íeíêóc]a de Àsiltênclâ !Ôciã1,

q€lo peÍ6do dê 03 h*s, de acordo com ó êsP€cifkaçôe5 ê q$ntidadcs,

co.form. dlsêrito no Ânüo I do ldital- A.olhimento tlôs píopo.ta5: .o êndereço

êl,êtÍôni€o w$*.lidta.o"r-e.com.b., a gartÍ dâ pubk êo ãté as 08h0&nin do dià

oallol2020. Abent]râ dâs Propostôs: oahl5mi. diã 08/10/2020, lnício da setsão

de la.ces: Ogh3omií do dà 08/10/2020, horário de B.a§iliâ obtençào do tditâl: no

endêreço eletónrco: w.licitacoete ..om.br. htormaçôês pêlo e_ma'l:

cpl.pmli@hotmãll.êôm
dolãri-aP,02 dê outub.o de 2020

EXPEOIENTET O Diá.io Olicial podêrá sêÍ êncontrâdo na sala d e Administração
e planêjamentô dâ PÍêÍeiturâ dê Laranjal do Jâíi -Ap. REMESSÂS OE MAÍÉR|A:
As matériâs â sêrem publicadas no Oiário Oíiciâldo Municipio, somentê sêrão
aceitás se aprêsênlâdâs dâs seguintes quesitosi dâs medidas: 8 cm d€ lârgura
pârâ 2 colunas,'17 cm de lârgura pára l coluna no câso de bâlanços, tabetas e
quadrosi dos prâzos: Pâ.â se.sm publicâdâs âs mâtérias, as mêsma terão quê
ser entreguês âtê âs ,3:3Oh do d ia anterioí dâ dâtâ de publicação; do acesso ao
Diário: você poderá adquirirum errcmplâr do Dlário Oficial, na paginâ no sitê:
www.laÍanjaldoja.i.ap.gov.br ou através dê documento munidos da data e
número do Diárioquê dêsejâ. RECLAMAÇÔEs: oêvêrão sê.dirisidas, por
esc.ito, ao Gabinetê do Secr€taio dê Administraçáo € Ptanêjamento
âté 8 (oito)dias âpos a publicação.

t
,
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Avenida Tancrêdo Neves, n'2605, Agreste CEP.: 68920-000i Fone: (096) 3621-3804 ou 36211102 CNPJ: 23.066.905/000'1-60-Pl\4LJ

PODER EXECUTIVO
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ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARÀNJAI- OO JARI

EXTnAÍO Dt 
'atMO 

ADrNO tr a/2020

Contrato ns 01O/20I0/PM|l;
Prces: 203.058/2020'pMll Co.tÍatadâ: Â. F v NEÍO ElRftl, CNPI 29119024/0OO1.rt6,
ohjêlô, proroe.çao do praro de úEêôcrâ do conÍãio ns 010/2020, p?o pê.iôdô de 90
{noventa) diar, curo obreto é a contíaràçáo €msrsenclãr@m íundanênto no dispoío no
árr. anrgo 24, rncÉo rV, da Lei .s 3.666/93 ./c Adiso 4" da Ler 13.979/2020, pa.a ro.âçâo,
tob demând., dê r0 tdêz) esttururàs pÍovhórià! no looato dê tendas, cofr coberlura,
úedindo lomxloú, alanbrâdo! n. alturâ hlnrmà d. 1,20m e cadera! dê pla{i.o pâÍ. o
âteôdimenro dô! clienlee do auilio fin.nceúo da Cõiú ÉconômÊ t.deÍâl .oúô mêdi.das
dê combát€ à covro 19); oíieeh Te.mo de 06pênÉ ne 029/2020 o(S/5ÉMAP| vi8ênciã
o5lo9l7o2o a O1l17l102o: valor: RS 82.890,@1 oara dà Âssnatlrà: 0l/09/2020

Âvrso oG úoÍÂçÃo 1
eiEGIo ÉLÊtiôMco I ao/2020

PREFEITURA MUNICIPAT DE OIAPOQUE

axTnÂTo Dr itctsÍRo ot PnEços

A. dc nêsríro.L Pr.Ío! .e 0O4/20?0/CCL. pr.aaô tl.tôar@ 11/202O/CoL/PMO, Obrero
nL6§tRo DÉ pnEços pAíÁ coNrnÁIÂçÃo D! EMPRESÁ paRÂ pRtsrÂçÀo DÉ stRvrco Df
FoÂxÉoMÉl{Io oÉ coMêusÍvHt vtsÁNDo attirotR o aaasltcütNro DA rÀoIÂ Dt
VEÍCULOS DE f,TSp,ONSÀAILloÀOt DA SICqITÂRIÀ MUNIC'PAL DI 

'AJOI 
SEMSA

côôlome .ondiçõ.t qu.nlidâds e eriaên.ià! $tib€l€odôs no Te.mo d. R.leràncià
an.xo ldo pÉ*nt. proc.t3o. proposta d..hprê§ Âd,udiÉiári.s:, dêtâlh.óênto óâ Àtâ
no êndereço el€rrônlco ít. wB.oiapoque.âp êov br Forneedor: l. P. LIMÁ 0t aBREU
ÉrREu . CNPI Nr :10.989.08/0001-32 - valor clobal RS 175.841,00 fiÍerentG e setê.ta e
clnco mir onocêntos . q!...^ta ê um rêals)

^vÉo 
Dt uoraçlo

rnEclo ErEmô rco Í{r 1r/l02o

RtpmçÀo DE nEN! DÉstRTos Df FEGríRo DE ,Rtços pÀRÀ corirrRÂIAçÃo
OÉ tMPFtS PÀR Pf,ESIÀçÁO Dt StiVrçO DÉ TORIILCIMINIO Dt COMAUSTryÊiS,
vrsa,loo aÍÉNotR o aBAsÍtoMlNTo oa FRoÍÂ 0a valculos oÊ iÉspoNsÂàtrDAoE 0À
sÊCÂÉrAiA MUNTCTPÁI Oa SAÚOÊ - SEM5A, co.loróê condiçôêr qoaíiidade! e en8ências
.etabêlecidas no Têrôo dÊ Aêíêrência - Anêxo I do prê*ntê prccê$o, Edltal . lníorm.ção:
no ênd.rêço .l.tÍônlco licit..o.t.ê.com.br, êm.rl preteko.cpl pmo@8m.il,com ou no
endercço Rua r@qulm caetâno da stlvâ, n.r Á60, Cenr.o, oiôpoque/AP, CfP 68.980{00
hí.io do âcolhim.nto dà prcrortd 05/10/2020 as 08h00mrni nm do rêc.hrôênto de
Prop6tá 14110/2020 I 14h3o6i.; rnicio dà d6pura dê pÍeço d'a 16/10/20?0 às

orap«p.-ÂP, r, dê oulubío dê 2020
axP€orTo oÂ sllvÀ vraNÂ

PÍea@lro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORÍO GRANDE

EXÍ* ÍO DE iIGISTRO tX 
'AEçOS

Aâ d. Rêgist.o de Preço5 ní m3/2020/FM5. 
'Íeaào 

Eletíôni& tel2o2o/cPÚPMPG,
obieto: Âqursr.Ào DE xlÍ's BtBt través d€ ruBlírô de píe{G, p..a ãtendêr ãs íàmirEr em
situãção dê ElnE.bilidarr€ ê Éo sal drànl. dâ p.ndemiã, .iràvér dà S€creE.i.
Mú.i.ipãl dê A$istên.i. sdiàl do Mu.icipio de Podo 6rôndê @nÍdmê espe.úcaç&t
contid- nô Temo de Rí€ranciã ê cond4ó.! êíâbeleidas no edn.l e propoía da
empÍêrã, d€tirhãmenro dã Áta no endeíêço elêÍônico tne M.ponoara^de .p.B@ bÍ.
Fo.R.edõr:.1 x OÂ slwA COSTA tlRtLl, CNPI: 12.056.j107loo0l 93, valor lolâl êrtióado RS

95.10O.0O (tlovêntá ê sêis úil e cem rea,s)
Mlnidpal dê Asskrêndâ Sô.iâl

avllo Dt HoM(xoGAçIo
aiaclo ltmôMco {r L,/202n - srP

a ti$aÍ^ DO MIJNIC,PIO 0a POÂTO 6RÂ[DtlÁP. no uto de rua! ôlÍ'bu'çõ.t
lê8.6, ê êh @ôpriô.ôto eo rdrgô 11, rft,s Vl, dô D..rêto n.10024 dê r0 dê et.mb.ô
de 2019, reslÉ troMoLo6Ài o certame Lrcnatóío modãridàdê piÉGÃo €ttrRÓNrco Ne
14/2O2OICPVPMPG. Objero: ACllJrSrçÀO DE XrT5 6t8t rrrvét de rei!Ío de pÍeçot, para
arendeí at Íâmlli.s en 3hu.rão dê vllnerabrlidade ê rGcô §cial di.nle da pàndêmiâ,
atrav& dà sê.rêta.ia Municlp.l de Â5tútên.iá so.El do Mu.icipio d€ Po o Grãndê
.onlohê êtp6if.ôçõê5 contidas m Têrmo de Rêle.êndà ê condiç6€s $rab?l.cdâs no
êdrt.li Adirdi.ôtárià: A.l. cosTÀ lrf,all . aNPl 14.487436/mol-61, vãlor rorãl eíLmdo Rs
96100,00 (Nde.la e *rt mil ê .êm rê.i!)

Po.lo Grãíde'AP, 1e de ouruh.o d€ 2020
ro$ MÀaÁ BEssa oÉ ouvÉnÀ

Jt

pÂoaEsso No 218.047/2020-sMA5/pMU
AquGiÉo, dê lorma eners€iÔ.r, dc 3.OoO,OO {t.ê5 mil) CaSTÀ5 BÁ5ICÁS . como

.lrilio àliment.çlo à rrêm iornEidas sob dêmandô aor uruáriG de brrà rsda
cadartÍado! no Pro8rôúa CRA5 CenÚo dê Ael.rência dê Âsíisrêfti. S..là1, pêlo pêriodo
dé O3 me*3, de.(ordo com â3 êsÉ.íioçôê. qú.nrdadêr conrorm. de*íto no Anero
I do Edhal. Acolhrmnto das proposrâs: no ênderêro elêrróôrco tw.hctacG ..coó.br, a
p.rtí da p!bli.aç,ô à1é ã5 08h@mi. do dia @/10/2020 ,úenúrâ d.r P.opGt.r.
08à15nin, dÉ 08/10/2020; hicio dâ *3tio dê hn@t: 09h30min do dià íxlrol2o2o,
horáno de Brníi.. Oblêndo do Ednal: .o ênd€rcço €l.trôn(o: lw.lrit..G-"jon br
hfofraçôes p.ro *h.ú: .pl.pmlj@hoihàrr..om

tm 1c de ourlbrô de 2020.
.NIVAIDO BÁLIEIRO MACHAOO

píe8oerc

PREFEITURÂ MUNICIPAL OE MACAPÁ

SIRATO DE TIiMO ADÍIIVO

3' TIRMO DE APOSIILÁMIMTO AO CONTNÀTO 2Ol2018 s€MÂsÍ/PMM TT€E'SO
!1010@405/2017. E!É.i€: 3e ÍerN de Aposrilamênro âo Co.Í.to nr 020/20u,
saMASÍ/pMM, qu. êníe si .êlêb.am . Preíêiruã de Mà@pã poÍ intêhédio d.
SECRETARA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ê a Émpr€sà ÊG, Arãújo dã Silva ME -
Ct{Pl 41.322.199/000151. Objetor r..jutl.r o crono8rama d4enboko dot reuGot a
sê.êm rêparsôdot p.la stMÁl Da6 larer Í.ce á lcaçâo do imôwl oôd. tu..'ona o cREÀs

qÍR TO Dt lIRlrO 
^TXTWO

3r ftRMO ÁDlTlVO ÂO CONÍRÁTO N, !/2OI+ÍMOB/PMM pÍoc.tlo 1,1O10353/202C
SEMOB/PMM, refe.enre ô ÍOMÀOA DE PRÉçO @r/20r9 CPI,/CC[,/STGOV/PMM, Conv.nro
l6llOlCN/2O71 O6lfÍO: cont!Í!ç.lo d. qu.drâ êlportiE com 3râBã 5i.ién.ã, .ô bãiío
Zerâo no múÍiclpio de Má.ãpá Fontes de Recú6o Fêdêrál e TerouÍo; âmpr$ã: SA ÍA
RrTÁ TNGENH^R|Á rrD4 CNP] 83.3O8.s91/0001-35, VÂLOR n9$7.064,22 (rrerênlo, e
s€ssêntá e quako íêak e v nte e do6 .ênlav6) vigênciâ: 90 (noveít.) dra!, conrâdos ã
pádr de 06/0712020 ê êncêÍamenro eú 03/10/2020.

Âvrso Dr HoMotoG çÀo a ÂoruorcÁçlo
roMÀDA OE 

'nrçOa 
Xr U/2020

HOMOLOGO É ÀoJUDICO o lulaâmêmo proÍêrido pêh Comlsráo pêrõanente dê
tidtãrão CPVCCVSEGOV/PMM do pÍoce$o 3401.0229/2020 stMos/PMM na modâldad.
IoMÀ04 0E PiEçO nc ol2/2020 cPVccVsEcoV/PMM, d.ndo outí.s providênciàr.
Oôlêto: coítatáçao de EhFr.s ttp.cialtadà na Árêa de Cn8enháriã pára Executài
Rêlohà no Prédio da P.efêirurà Municrpel de Mac.pá. Ehpr.3. Vêncêdúà I S

[MPRÉ!,ID|MÉNÍO5 tlDÂ, c,'lPJ 0s.6s4 a69/0oo1-73, valoÍ: RS572.442,09 (quinhê.ld e
rêtênlà € dôi. nil, q!.iídenlos e quaÍem. e doir rêôir e n@ê .ênlarcs)

Mâêpá-AP, 30 de s.tembro d€ 2020
loHx DÂvto 8Éuqut cowE

g.cteúno M!^i.ipal de ObÍàs € lní.á.svut!íâ Uóana
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAzAGÃO

âxrâaro oE coí{rnaro xr s/20:r0

Côntratánte: P.êfêitúra Muni.jpàl dc Môragão-AP, CNPI 05.986.2127l@01 24 Côntíãtadal
CAsÁ NOFIT COMÊRCIO E SERVIçOS ÉlRELl, CNPI 02 588 l9l/0@1.80. OnAêm: preSão

tlêi.ô.ico ne 002/2020 . CPUPMM4 Objeio Contrâtàçáo dê tfrpre* tsp«i.lEda n.
ÂquBiÉo de M.renal Pêman.nre ísrup. Seradoíesl. pãrà ãreíder .t demandâ! do Fundo
Muni.ipàr d. 5.!dê do Muni.ipo de Màr.8ãeÁr. vãroÍ Grobal nt 28a.000,00 (dutêntú e
ok.rà e ono mil .eair). vi3éncia r,o Conlraro: 01/10/2020 à 3r/1212020.

ãnÂIo oa cotrntÍo u 4Êo2o

co rãrãtuê Prêlêitura Mlnicipal dê Maz.,ào ÂP, cNPl 05.946.42?/0001 24 conÍ.radà:
BAiBOSÀ E AÂA - EPP, CNPI: 27.091.260/0001.76. Orig.mr prêgão Elêtrô.r.o ne m2l2020

CPVPMMZ, Obj.ro: Cônr.asção de Éfrpre5a ttp.ciahôda na AquisrÉo d. Eqúipamêntos
ê Matêriál Pêmanentê, pârã àrendêÍ a3 &nanrtas do Fudó Mlnicloal dê s.úde do
Municipio dê Ma!.8ào.AP Valor Globâl nS a4a 6/t3,79 {quarroc.nlot. qlardtà. quãro
mil, seikánlos . qua..nr. € tíês r.àis ê Etêntâ ê n@ cêntavoil. úgé^.ia do C@tato,
ot/ rol 2020 i 1r/ t2 tzüo.

rr(Ii ro 0a aor{rn to ! t/20ú

conÍâtàntê Pref€itlr! Múni.ipal de Ma?e8ao-ap, CNPJ 05.936.42110001 2{ contÍàt.d.:
MUNDIMIo HOSpITÂ!ÁR LÍDÁ, CNPJ] 05.580 {42l0m1 73. Odgêm: P.eào EleÍônico ne
@2/2O2o cpVPMMz, obleto: cônÍârôção dê Éúpresa Elp*iâlDâdã na Aqukição dê
Equipahentoe e Môrêriál Pemanentê, pãra àrendêí ãs demánda! d. Fundo Muni.rpal dê
Saúdê do Municlpro d. Maz.gSo-AP. Vãlo. Global f,5 ll5 0OO,0O (trêr.nr6 e íintâ ê cin@
mil reai5) Vi8ência do ConrÉto: 0t/10/2020 à 31/1212020.

tmrc çIo
pflEGÂo pREsENcrÂL sRp N. m4l2020-clupMMz

Prfi eslo N. 1.1662020-PMM,.
ONDE at iÊ: hôrário de gr*ili., no 3iê: M.b!mnenic!r..o.3 con.br, onde ú

ediral e *!t .nexo! .nconÍamiê dispo.lvêl na intêgrê para côNUh..
lErÂ-sÉ: Horà de Abênlrar 10hmnô (Horàrio 16ll
lo..l da 36úô: sala de certâmês d. PMM4 lcàli..d. n. f,u. Prcridentê

Várgas, 2m - C..lro, MàragàcÂP O tditàlcompl€lo poderá *r adquhdô po. mêiô diSnal

ÍpendriE). .k *8undà . sexràJêk., d.! @hom$ is 14ho0rnl., no êndêíêçô a.imà

EÍADO trc AMAZONAS
PREFEITURA MUNICiPAL OE BOCA DO ACRE

RmFraaçÀo

r.lo EÍr.tô do conÍêrô oa3/2020, publi.ad. no oiá.io oíic'al da união no diô
01 de r€reBbro dê 2020, Nr t6& *Éo 03, resp€(rrv.oê ê ía A,8 I4a, .êlerênte à
P.ê!âo SRP n! 027/2029. Côôiid.Endo agutu.quívo.c t.reô eoÍ'dor nérra publ'..çào

onDt Í ú: (ereb.àdo en 03/0g/2020
LEIÂ,SE: CllébÍâdô h O4l0a/2020.

PRÊFEIÍURA MUNICIPAT DE CANUTÂMA

EXTnÀÍO5 Dt CONÍiâÍO5

ÊSPtCrÊ: Íeho d€ côntãro nr.012,4020, onu.do do Preeão P.esen.ial 
^r. 

023/202G
CPVPMC PAÂTES: PiÉFÉrTlJÀA MUNICIPAL oE CÂNUTAMA ê . emp..ta RM NAvEaÀ
OâJÊrO: aquisiçâo dê Equipamê.lot e Matenar P.rmàm €r p.rã àiêndêÍ às
Gêsi.lãds da Uls &.dÍo ôrtro no Munrjpio d. c.núem./ÂM. ÉUtlDAMt,{To LEGÀI:
L.i Fêd€d nq- 4.666/93j VAIOR GTOBA! REGISÍRÁOO: Rs Xa34a,!O ltrê!êntor e
quárentâ ê onô mit, óircenrG ê qlare.ta e qu.rro .êaB ê qlarenta centa,ot) vtcÊlrcla
0O ÍÉnMo DE CotllhÁlo: 90 li@êntôJ dÉs. contar dà a5r'nalurà deíe Íê.ho d€
ContÉto. Gnutama/AM, 29 de *têrbo dê 2020

[SpEarE: Termo d! contr.to n.. 013/202q oriundo do Prêsáo PÍetên.i.l nq. 02á1202]
CPUPMC PÁRfts: PÂEFEIÍUiÂ MUNICIPAL DE CÁN|JÍÀMA ê à empr4a VIMÉ0 COMÉRCIO
É REPRCSENÍaçôE5 oc pRoouÍos HosprÍÁLAnÉs rÍDÁ. oBrEÍo: aqui5içio de aoburância
. tqulpátu.iôs Pêíranê.t8 p3ra a!êídeÍ .ê.érndàdê§ b.ri.à. dà sê.íêt.ía
Múoiopal d. s.n.h d. Pr.í.iru.a Mu.icipal de c.nuraô./aM. Ful'lDAMEt'lTo rtGAL: LÊr

t€<lêd nr 8.66úi/93r v^tOR GLOSÂL RIGTSTRADO: RS 2!1.aso,m (duz.ntos e a!.rêntâ ê
úm m ê oitEênto§ ê cinqsênrà íéi!) vlcÊN(l^ Do lÉRMo DE coNTRAlo. 90 (ô@ntâl
di.s a contar dâ arlinalurá dêrtê Termo d. contíáo. c.nutàB., 30 de S{túb.o d€
2020.

Âvtsos oE ÁDluDtcacÃo E BoMorocÁçÂo
PnEGÃo PRESENctÁt ! 2312020

O PRalÉlÍO 0A PnEaEITURA MuillclPÂl oE rÁ uÍÁMÂ no uro dê ruàe
ôtribliç6ês lêeais. aONSIoEA xDO o que .onst. nà Àtà clr@nrtàn.iádã da s6tão do
Pr.8ao Pl@Bid n.. 023/2020, elâborádâ pêla c6'sào Munrcipêl dê licitaÉo;
COt{sloERÁiloO que o rêí.ridô pGêdirunto li(irrróÍo t6nrcoíeu de lorma Íeellar, en
obêdiê,Ei. à l4Bl.ç!o vi3.ntê. úo séndo v.r,n6do nê.húm vkio qe pud€íe mâ.uláí â
r.8!laridãd. do cenam., t.ndo lidô (mpídot rodos os prà:os í.aul.m.nt..ês
6t bêl*ids @ ..L.ido prôc.sÕ; CONSlotiÂr,loO .lue â êipr8a nM NÀVÉCÀ
côôpàr.eu à *r!ã6 púb|rc. dô rêíendo Êr@ê3s lr'tatóÍic, têído arêndrdo a rodar as
.rirênciâ5 comids nô .dnâ|, no quê 5e Íelerê à pÍopdta dê prêçor e do.umeolo5 de
hrbllitação; CON§|oEiA DO, ainda, quê 05 documentor acosrador aos .!tot demlnstEm
que lorafr .etpeltads rodos os ritos lêslis erEidd pêlô Lei Fêde.ai nr. 3.6!6/93 € Ler
Fêdê..I no 1O.s2O/02i COr'lSroERÁllDO, por fiô, . ô.ílteíaÉo eraÍrdà pel. Asrêtsoriâ
luídk. dêstâ PreLiture, oph.ôdo pela adiudi.açáo e homohg?ção do reslrr.do n.ar do
cenaee êm f.6Í dâ êôpre decla6da €ftedora: Íeelv.: I .ÂDIUDICAR â emp.$ã RM
túvÉCA @ú *de .. iu. Fer.ií. Pênà, n!. 2996, cênvo, cEP 69025010, M..auslAM,
insit. .o CNPJ n'. 05.513 8aa/0o01-73, n€ste .ro Íepre{n6dô pêla S€nhoÍ adron càrlos
d. 5ilva ,êsut ponaóor d. .êduh dê idênr'dàdê nt 1510670 ssP/AM, p.Í. or 

'rens 
01

tcPL*
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LARANJAL DO JARI
Prefeitura do Município de Laranjal do Jari

r

Órgâos Goveínarnentais

(./)

Avisos lmportantes

10 Y resúltados por página

Pesquisari

lrr laos lmportanto3

Avrso DE Lrc[rAÇÂo pREGÃo ELETRôNEo 040/2020-cpL/sEiíAp/pMLJ

ATo Avtso DE LtctrAÇÃo pREGÃo ELETRoNtco Nro39/2020-cpL/sEMAp/pMLJ pRocESSo Nr 218.049/2020-SMAS/PMLJ

Avtso DE LcnAÇÃo ToMADA DE pREÇos M o 13/2020-cpL/sEt\.4Ap/PMLJ pRocESSo M 208.1 16/2020-sEirAp/pMLJ

Avtso DE LtctrAÇÂo ToMADA DE pREÇos M o't 2/2020-cpL/sEtvAp/pMLJ

ATo AVISo DE LICITAÇÃo PREGÃo ELEÍRÔNEo 038/2020_cPL/SEMAP/PMLJ

Avtso DE LcnAÇÂo pREGÃo ELETRôNtco o27 t2ozo cpLi sEr\4Aplpr.4lJ

ATo Avtso DE LrcrTAÇÁo pREGÃo ELETRôNrco o3si2o2o-cpL/sEMAp/pt4LJ

AVISo DE LETTAÇÂo PREGÃo ELETRÔNIco 031 /2020_CPUSEMAP/PMLJ

Avlso DE LcnAÇÃo pREGÃo ELErRôNco 034/2020-cpusEMAp/pMLJ

Avrso DE LcnAÇÀo pREGÂo ELErRôNco 033/2020-cpusEMÂp/pMLJ

ÂMisos lmportantes

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

íVlostrando de 1 até 10 de 58 registros

23456PróÍmo

+ notícias mais lidas

1

O seg,08 âbí l9- l7r35h-o7275

Eleição Conselho TutêlaÍ 20'l 9

(noticia/0904/eleicao-conselho-tutelar-201 9)
Oseg,0l jun 20- 12:l7h-o4930

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

(noticiâ/0306/píocesso-seletivo-simpliÍicado)
Oqui,25 jân l8-00 00h -o 4523

laranjal&jaÍi.ap.goór/a\isos 1/3

Anterior



DIÁRI0 oFtCIAL DÂ tiNIÃo. seçao :
av6o Da uoÍ clopirclo alEÍnôíu@ ü t9/2@o lsa r âir5r§l

o6rElo. coMIiÀTAÇÃo oE EMpnEtÂ EspÉoalrzÁDA EM tocÁ4Ào DE ÀrÁxELHo DE
OUTMTOLUMT,{lsctNOÂ . C.rÂ o..ã o L.bor.tôro Mun,.,pr R.mi M.,à d. p.h.,á do.
Í.di6r, !o1.1ú.nr. .uroô.tibdo, sb lorfr. d. ond. d.!a.l sr lorÀ.cr.lo tob d.B.nd.
pra.st.b.l..id. n.í. t.rm, or olibndoÍ.r, bro .onkoL, soluçô$ d. lihp.z. . tô3ôt
o5 m.r.rLii ....5ári6 p.ã .r.c!Éo do Éi., .otu con5udltrr , d.e.r!áwjs . tlboi
p.ô.or.1.. outrc3 qu. * Í.ç.m Ée3nri. p.ó rcd.r. rotin. {*m ônu, p....
...tiaçao d. Tênêt d. imc@Eio p.ô d.lec3o 

'n 
vnb do. nh.'r d. .ntÉórpor lGÀ,

laM . ltc .onF. o 5ÀÂ5<ov 2 {sjndroh. R6prãróri. &u.1. Gd. .Corôn.vlrre 2).ô
.mdtá d. nlB!ê v.nô$ do p.ci!nr., . fi6 d. .t.nd.r . d.m.nd. d.r *diçoq d.
.c.rdo cm .s .3pe'6..çõ.3 . .xi!ôn.E! strb.lêcidàs àb.lro, vr.ndô .nír.rt r .
dÉ*mrn.çlo do n@o .o.ô..vlr!3 (5ô6-CoV-2), ..usdor dã covid'19 com à êrêru.çIo êm
lãlt. .ql. d. êr.mê .ee.l.d. ro isl.ó.n!ô r6ià1, têm rido coBid.ràdo o .àmrnhô
dal p.ô pEt4.r . popúLÉô d. p.hd.mr., .onform .ddiç&i, quàntidrd.t .
.riaaâci.!. *aui. e5t b.l..drs m Cdit l . t.ur.n.r6. Íipo: M.âoí pí!ço rkb.l 0.ú
. ho.. d. rsio d. dl3eúr:13/1012020, ai 09h:@Éih (nor.dô d. Bãríli.). LOCatr
Sií.h. .hiônico do B.fto do Br$il 5.4.. :lhvar do nÉ *w.lcn..eH.@ 6.

Or int..Bed6 9odêrâo Eú.r ó Édn.l .tÊvê do tn :

ttrp,//ww,p.lÉt d6indior.r8ov.bú.rí.p.r...i./lkit.@sfi ôvô o! w*{.h.i..6!
..coô.br. 5. .Ed.ei.r.m .m quàlqu.r.aêml. do Baeô do 6Í.511 5,À. - rníórú!çô.t
p.ro.-ô.ll: l{cn.côcipôpi@rn.lljom, ou p.rô t.l.íonê: Í0321 3421.s131.

Palmiô d@ ÍÀdiô5 - at, 2 d. ocrubo d. 2020.
ADIAúI'I (LEBER DE PÂIJLA @RR€IÂ

PÉa4rô
pREFEtÍuRA MUNrcrpÂt- oE TEorôNto vtLEt-A

CXÍRATO DE ITiMO ADITIVO

E!p.o. PRIMEIiO'IIRMO Âo|T.VO AO COI{TiÀTO Ne 117/2019.
coNTnÂÍÂNÍÉ. Mur{lcírÉ 0E ÍtolÔit'o v[,tlÀ, P.ss ludio cô o'É,b Pubt{.,
insrir. .o CxPl n. 12.8a2.829/0001-10,
collTr^ÍÂoa: Âaquoroços - PCifuR çÃo 0É Poços Dr ÁGUA íRtlr rpp, p.e.
l!ídk do olr.to Priv.do. Cl{Pl eô n' nr ú 0128a20O0156
oBiEÍO o pÉs.r. úhivo r.m por obj.rô: ta. .h.ad. . clluicr. d&ih. r.rc.tr.
'..put" . p.éarãb t.r..ko do Efêridô itui.!ftnto, p.!§ôdo . dbp.r dà i.aurnt.

o 6Gtor do contr.to 4,1 r ,umronáàà lairssa Emily d. silv. ínror po.Eôr d. cPF
087.419 97{-33, R6 33256a§.4, CÂU À15506a, bt.do h. S.çr.t rL Mcni.iprl dê Fiúnç..
. Pl.mi.tunto, ruj.s.r.ihutô.r.íão . *aún Ébrún.d.e, .m.uôp.tu o & .n. 67
d. L.i Àr 8.666/91 é d.ran.do e..ã . neri!.ç.io.
.xp.dtr Od.h d. s.NEoi, .m @niu.to .om o 6$.1 d. 06ô . ,nubr d. s.cr.t.ri.
Muhicip.l d. Fi..nç.r a pLn.i.h..ro, com o vist! dâ rutorid.ó. .onp.r.ni., .h
conforDld.d. ..m ô .rp..itl..do À. P@po1. d. P..tos dã ri.it .r. v.n..doâ . d.m.i3

Âco{D.nhú . Í*.I'ar . .íauçã! do .6dáro êômLc{n.do,
É d. {rr.neb'lid.d. do [,*.. dà obã, ó Sr vt.mtr clluro d. llv., poÊdor do Crr
U6.9ra.O5í2r, RG 13095.6.9 ssP/MG . cREÁ 0?162895!9/Â! Í.n.. .3 Notú Fasrr .
lrvó. P.rc.r d. ,É.h.çao . ÂplMçà dos sry'(or .,..ú.dor:
'UIIDAMINIAçÀO úGÁL O rr.*r(. t.rm .dúro r.sp.lda n d.r.m'..çõ.r .ôntd.!
r kr "e 3.656 dê 2l d. ru^ho d. 1993 . ,!.r .h.Eçô.s poí.noÉt.
ooTAçÂo oRçÀMENTÁR|A ó,alô. O2Or, Un,d.d. Orç.h.nian. 011r, Ootrçiô
lo r01 0009.1005, El.m.nto 4490510000110.
vl6ÊNclÀ A p'.*ni. .ontr.t çào ttà ..É*rd. .F 182 (..nto . o{.nt. ! do'tt d,.!
.ônt do,. Énir do dh Or d. nov.mbro d.20m.

EsÍaDo Do aMAPÁ
PR€F€IÍURA MUNIcIPAL DE AMAPÁ

avlso Da uor (Io
pREGlo ElEÍRôrr(o ir a/2olGcpvpMA

O Municipi) d. Am.pálAP, tom Pú6rko qÉ.ê.lir.ra P,.aao EhrÉn'co, ob ô
n. óôl20204V,MÀ. do tipo 6.mr PÍ.Ío por tôtê. cu,o obj.ro ó . Àqlirdo d.
M.l.Ml tLt.icq pâô inn Lçao. 5ubínuiçao do íir.m. d. iluman.íió públid d. Pãç.
B.ôo dó nlc Bãn@, c.hôl.iÊho. Cêhité'io Muni.ip.t Sáo Jo{, .olo.m êsp.ofi..çô..
Ía.nÊ.5 no T.rrc d. R.í..an.i.. Â E.llt.ç,o do P.l8io sra no di. 19/10/2Om, .r
10h0omin, rc ênd.r.ço .hé^i.o w§.bbdtudicitâco.3,com br, m6m locrl d.

Àm.pt,Ap, s d. ourubro d. 2020.
AOELINO AOILSON P BA5ÍOS

PÉt@ro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUSAL

FUNDO MUNICIPAI- DE SAUDE OE ÍTAUEAL

Avrlo Da HoMoTOGAçlO E 
^Druora 

(lo
PrlcÃo Elariôxlao lRt xr ytolo

rsSN 1677 7069 N! 192, tãçâ-fêirâ, 6 dê outubro

I
PREFTITURA MUNICIPAL Dt LÂRAN.IAT OO ]ARI

avtso oc octT^(Ão
pnrGÃo ErErRôrr(o t{r aolrozocpr/sEMÁr/pMr-r

Remàrcàç5o

PROCf SSO No 21A.047/202GSMA5/PMU
o.vldo r div.dftLr rc pÉuô d. pobliqçlô .úJô o ôbj.ro é . aquis$ão, d.

íom. .tu.r..ci.I, d! 3.000,@ lrrÊ. mir) clsÍÀt gÀícÁs . êôtu .uiho .l'n.hr.çaô .
*êmío.Grd.t $bd.mnd..6 uruáÍi$ d.6:r. É.dâ Éd-tãdos.o P6aÉm. CRAS
- C.ntrc d. LíêréeÉ d. ÀidÁaÊ S€É1. p.lo p.riodô dê 03 mns, d. .@rdo .om rs
6p..i6óçô.t. qu.ntdú.r coríolm d$cnto no AÉrc rdo Edit l. Fo' rêú...ãdo o
à@lhim.nlo drt prcpoí.i: no .nd.rêço .l.lrônrco wlÚ.li.n.c@sr.coh.br, à p.Átr dà
puhll..çlo .rá 13 o8hooml. do di.73/lO/2O20 Ab.aurã dã5 Propo.trs: oahÉmrn, dE
1al10/2020r hÍcio d. s.6aô d. I.ft.s, 09h30mrn d. di. 13/10/2020, hoÍariô dê Br..rlr,
Obl.nçao dô Edit.l; no .nd.rcço erêrrónico: www.l{'r..at....om br nr d.
lkh.Co18!4432. lÂíoú.çõ.. p.lo .-mir: .pl.pmlrOhorft 

'r.côo
Ém, 5 d. ôúub.o d. 2020.

ENVAIm AÂLrEtnO MAaSÀoo
Pr.aero

FUNDO MUNICIPAL

lr.ub.l . AP, 29 dê *t.hbro d. 2020.
ELISÀNGEIA ALBUQU€RQUÉ ROCIIÂ DOS SÂNTOS

Sêcr.r.ri. Mu.i.iprl d. S.úd. d. li.lbãl

avrso or LrcrÍÂçÂo
PR€GÂO Ê!€ÍRÔNICO I{T 6/20Ú.CPUS€MUSA/PML]

Em, 5 d. oútubÍo d.
Àooirco 0a cor,rc€rçÃo

2020

Prêlóêtro

PREtEtruRÂ MUNtctPAL DE MACÂPÁ

M.opalAP, 1r d. ourqbro & 2020.
ÂlEX OE ÂLMIIDA 

'ERBiAotÉõr PEn.nt. do rnllÀúo Ms.l.i!:ldê Tu^.mo

ExtiÂÍo oo conÍiÀto Nr !8/&20/'EMÀ9PMM

P.rt.!: !.c(nn. Mun,cip.l d. &rEtêeÉ só.l.r .oro.ô r.t.tu . Rrhd.l Mêtu.r dr
silv., CtiPr 3r.669.214,Ô00165, .otu @htôr.d., obl.io Cút:ro l8/202041MÀs/?úM,
@ntãt.çao d. .frper p.r. pe.bÉô d. {tu'çG .t .ônf..rão. l.n.hçãô d. nóv.it
pl.ml.d6 p.n a.,ü.. ot CRÁs Màr.b.'ro . C'd.d. Ndã, .qúp.runt6 si.B dr
sêm.t, Fu6drm.to L.a.l: t.i 3666/93 e d.m.ii no.m.s .plicáv.ir. ,azo: 90 drÍ V.lo.

cxliaro Do TERMo DÊ rusrfEAnvÀ oÊ oEPÊisÂ 0Ê uoTA(Áo sÊMÀrpMM

P.rt.3: S.cEt.rL Múni.ip.l d. A$inênci. S«'.1 € Rànd.l M.nd.s d. Silv., CNPI
37-659.214/@01-65. Obi.to C.rlrÉtaçâo d. .mp..- pâÉ p.6r.çio d. *d'ç6 d.
@í!.çao . inst l.Éo d. môv.it pLEi.do! p... .!..d.. or CÂAl M.r.b.no . cd.d.
iroE. a{nd.m,t.: .d. 1a, rl dr Lêr a666/93 . àrt. 1r d. Mp 961/20 Vrlo.

PREFEIÍURA I\4UNICIPAI. OE OIAPOQUE

AVISO D€ 
^olÁMÊÍtafo

LÊTÂçtro nr 8,7316
Â .b.riua do Paaao ELúôÀÉó ^. 

OL4|7O2O/9MO mrc.dã p.É ô dÉ
13-10.2020 ar 930h@t, publlod. m DOU, d/. 29.09.2020 pá3. 16a, xçào 3. f(à àdi.d.
pâã o dir 16.10.2020 lr 9:30hoÉt

oEpóqu/AP, 2 dê oltubro d. 2020
ÊxPEolÍo DA s]LVÂ V|ÂNA

P.€t@Ío

PR€FEIÍURA MUNICIPAT DE PEORA BRANCÁ OO AMÂPARI

'arri^To oÉ iEcrsrio oa Fr!ço5

PREGÃO ELErRôN|CO N. a 02912020 - Sip, PE.6e Àdeiniídrvô N' 3.906/m20 -
SEMA0/PMP6À Obicto, R.onro d. pnço p.ã Íurur.r . .v.nlu.i5 .qu6'çõ.r d. ml.ri.ld.
.xp.dl.nt p.E rtêrdih.nlo .i d.mndã5 d.r s.Et ri.3. turd6 Eunrcip.j3 slich.nlê,
@.íDlr condi!&!, qu.nr'd.d.! . .,{é {i rbblh(idÀ e- .dntl Ar,n.!uá d. Ab
05/10/2020 vilarÉ'1-2 tus
ÁRP 0a0/2020 - PMPaÂ - Fomedd- OÂRXLE R ARAUIO - ME - cllpl 24.491J3,ô/(mt-5O,
roré 02, 03, 05, 05, oa, 09, 10, t1, 15, t7, L9. 20, 2t, 22. 23, 8, 42, 34, aa, Á2, 43, 45,46, 41.
61, ó2,63, ó4,65, ó7, ê,69,72,73,7{,75,40.31,34.9?.97,94. 102, 105, l0A. 110, 1ta, l19,
1r2, 113. 125. 116, 129 1j$, llr. 133, 136, I39, lal 142 . lar, v.roÍ Gbb€ d. 35
1.019.632,95 {!m milhio, d.z.n@. mil, *Ec.nlôr . tnnl. . doi5 r..'r . n@Gnrr e {lt
an, oa1/2020 - pv P8Â . rohc.dor. TJoRTE rvrovErs EQJ' PAM€\ ros E sERvrços -TDÂ o{P,
21.'196.a49^O01'10, Lot . 01, 0a, 07, ll, 12, 73, 16, 8, 24, 25, 2í 21, 76, *, 37, L, 36, 11 ,
33, 39, 40, .1, 44, 4A, 49, 50, 5 r, 52, 53, 5t, 55, 56, 57, 55, 5q 60, 6, 7O, 1!, 76, n , )4, 79, 52.
83, 35, 8O 87, 88, 89, 9O, 91, 92, 9{, 95, 96, 99, 10O, 101, 101 lot, !06, 107, 109, I 11, 112, 1 13.
114, 115, 116, lt7, 1,t0,121, l2't,127,123,111,1ra,115, 117,1ra, Il0.lru, vã€, Glob.rd.
f,S 979 3r2,1s {EvRnror hD, c.tuvoil a d, .rêaà|.ôí
.tr*tfÉ.íô.. ,Éíos ê d.m.ir i.ômçõ.s .n.dtÉr* disponibillzàd. pr.. consurtà n.
s..r.t.r Mu.i.ip.l d. Âdm,nrí'.çào . SIVAo Ol|ao Gcr!t,.dor. eàledJ n. Ru.
tl.h.ro C.LídFn. N'5/N, B.h.aro, oedE 8,.r.à do Àmàpàn/Âp Càrôs adu,oô 

'lôtS. or êhtuarj.. Sêcêtl.l. Muntip.l d. Adm'nBlaçio. G€stor d. al. d. Reaistro d.

PROCESSO r ú.04.r020,r@7.SEMUSÀ
Ohj.to d.3p.F .mra...i.l com .quÉi!5o d..q!,p.rentos . m.t..:rr, p.râ.1ê.d.. à!
d.m.nd.s d. Al.nçâô 3&1.. Muninp.l, ãtr.vas do P..aÉmá Saldê n. É3.oh (PSE)pàrà
pr.v.nçao ! Enfrênr.mntô .o Novo Coron.vir!. (covrD-19), d. à.ordo com .s
.rÊ.ctfc.çó.r. q!àntid.d.t, confor6. d€r.riro no Ân.xo I denê.dil.l. Acolhim.nlo d.s
p.ôpoí.3 @ .nd.Éçô .l.lró.i@ w.licilà.o.!!...m.br, a p.dlr d. publi..ção âta .!
oahooni. do d i. 1311,0/2010. Ahênuê dú PropoeLt: oah§min, d'.13/10/2020i lni.É dr
r$ló d. l.*..: I5h3o6i. do dÉ 13/10/2020, hôrário d. 8íasili. obt.nção dô tdn.l: áo
.nd.Í.Í. .l.trôni6. *w.lÉú..es..cm.br. tkr.çâo 

^. 
337454, rnto.m.ç6ês pélô ..

m lan..e.Éüd.@lbtm.il..om

^vrso 
oÉ uoÍ (Io

?i!GÀo EtErioLtao tr r/20lGm/M^(ÀPÂrur/PMâ,

Prd6s 0756.01,02312020 - M..àpâTuÍ/PMM.
o rníttutô Mu.iqp.ld. Turismo, r..li..rá no diâ 15 d. ôutlbó de 2020, ár

14:00 hoEr (ho.lrio d. Bntili.), LicitàÉo ôà modàlidãd€ Pr.aIo El.Íônicô 001/20-"ú
MÀCAPATUR, dô tipo m..or pr.ço po. lt.m, obj.lo: .onlãt çào d. .mpr.sã dê *diÇô!
d€ oll.nru.ç:o, pE6oêo . pEdúÉo dê €vênl6..o@r.tot $b d.dnd. no Mun'c'p'o
riê Mx.p., .fim d. .r.d.r .r *c$iJ.dêr dot .v.nror .!kuó,r . .niírco5 rê.liz.dot
./ou p.omvldos p.lo lnÍiluto Muni.ip.l d. Íc6m M.c.p.ÍuÍ, à€h coho,
,h.úguôçõ.i, ,hoú ê $nlna/l@ É.,{2âdG É1. P,.í.ncr. Munt'p.l d. M.capr O.d,r.l
$tá d'rpohí4| p.ã ô3 irt.r.sdôr ho ênd.r.ço .l.tón'.o: R*.1i.n.6.r+...h b. Á
Pr.aan. . Eqlip€ dê Apô6 ! cd*.m à dÉpoiçio dôi intêBssdos p.r. .slâr.cmenrô
ê dúvrdrs sob.. o êlêrnb c.rt.m., rc horário normldê êrp€di.nt. d.s 3 ás 13h o! pêlo
.f,.i] .pL @oprlur2020@im.ll..om ou Íon. 96 93143 0074.

o Mun,ciPlo d. lr.ub.l .tna5 dr s.4Énâ MuÀi.ip.l .t iúd., hv. .ê
.onh..rm.nlo dos lnt.í..edot qe ÂDlUolCA É HOMOLOGA o art hê lid.róno
P,o@.s Âdn.nríôiivo à'13.09.018/2020+Ms/SEMsÀ-PMli l.v.do . .aêito :tn!ér do
Pr.sio .l.tón.ô n. 002/2020, d.!tin.dô a .ônrritrção d. Empêe .sp..i.ri!.d. p.r.
R.airtro d. PEçot p.E.v.ôru.r aquÊiçlo d. MÂÍEilAL 0E ÊXPEDTaNÍÉ, pãr..r.nd.r
.t cú3id.d.r d. i.r.t .ü Munl.ip.l d. S:údê . Fund. Mqhiop.l d.
s.'id./5EM5Á/PMl, p.ô um Fíodo d. 12 {doa, mt.s, .ontorru .3pftifióÇõ.!
t&nk t. aÉ itàtivo3 .í.baleidô. rô T.@ d. i.t ran.i., Àturo I d. Edn.l. B.m
corc o jult.mnto .f.ru.do p.l. PÉao.'r !or.m Fànklin F. Piolrço, Àdjudt.ndo .
. GGlor. Homolq.ndo o obj.ro li.ir.do a5 .npEe3 Enedor.r .6 lus Érp..rivôt
lor.r . Etor rot.t: OAitU R. ÀRÂúrO-Ma- CNPJ ,1. 2a.491.434/00o1-50
LOTE;01,02,04;09,12,15,17,1a,20.27,25,27,29,4,31,11,16,4A,49,50,5.4,58,61,63,6.a
n37L668,20 G.t..nto5 . sr.ntã € q!.t.o r..i! . a$.nt. c..r.voe) s. s CHNITOER

EIRELI{PP{,{PI N! 2a.529.492l0O01.O6, [OTE:
03,11,19.22,23,24,25,28,31,12,,3,36,37,:r8,!9,47,5152J3,56,57,62 RS 9.324,sO Irrinr..
qú.no mil, tEt nto5 . vr.i. . qelro r..i. . cinq@nt ont.@r).MÁFCrO t 0E
OUVEIR^-CIp- CNPI nr07,881.312/061-32. [OÍES: 05, 10, 65, 66,67. RS 1335E50
(k... mll lr rênt6 . .inqo cinq@ntã ..nr.vo!|. Li coMÉâCO E

sERvlçOs LÍ0Á cNPl Ne: 27.!00.866/0001'7410Tú 06,07, 0t 44,45,55. Â9 193,770,a0
{..nto . no!.ntr rés mll. *t...nto.. -t .t. É.i.. qúr.nt. c.nteor). À.R 6015-
EPP. Cr{Pr Nr 14,573.661/0001-10 LoÍt: 1.. 1O 35,40, 42, 43,s9 RS 1s.936É0 (qúinz.
mil @a.^ro5 r thnr.. srt rê.i3. on.nr c.nt vos). AÍ. DA COsÍ^-ME, d,lPl nt
1s.2s1.128/@Ol-o3. !OI!S: 13,60 RS..!10,00 (qE o nil tr.4ntor . *l rt

(+ ICP
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MUNICIPIO O€ LARÀNJÂI OO JARI
uoÂ ín?l couPR4s s€Âv,cos E oaR s-FlúMaío 29/I|'r1202I
l.Eê2ôrsr! íÊro€i GoxcÂ]'v€§ 6uN
ároio - Fh Ér€.r.co 03or2o2r

'a rw-licitacoês-e.coÍnbr

Sala de dÉputã cnârtlcibção Pesquisa âEoçádá Suas lroEçées Aánó de Peços 4udâ Sân

MUNICIPIO OE LARANJAL DO JARILicitações

Licitâção [no 8384321 E

itlNtcPto oE ltRrl{Jlr Do JrRr /(2) cof,RÁs sERltco§ E BRrs a
El{t\a-oo BAtEtRo ÍúrcHÁoo

&ui3iÉo. dâ billls orÍorg.ndsl. d. 3.«10.00 (ta! m il) CESÍÁS BISICÁS - como âuilio âllm6ítiêo . s6í€m bmêd(hs sob
dlmrM. aos usuáÍirs d6 b8lE ,!n(tt c.dar!.do! no PÍogÍama CRáS - C.íÜo do RêbóÍÍIâ d. â.8Éürciâ Sqiâ|. pdo
p3tudo do 03 mâ3ê., dê âcoÍdo com â3 â!p6dícaçô.§ 6 quântdâdês, coníoímê dascÍfio no Án.rc ldo Édibl.

0.10 Prcc$3o 218.ü72020-SfrAS

PÍ€9ào llpo lbnoí pr6ço

Anpl, Pr.:o p6É impugnáéo âÉ 2 dis(6)

Publicâda a o5tr dê puàla.áçâo ol1onozo

06/10202&10í0 Limir. âcolhimenro d6 pDpostãs 13102020{0:15

1U102020{615 Data s a àol! dâ dl6pub !110202049:30

Poítgua3 lvtEdâ dã Iicib§Éo (R3) Rô.|

Nadonâl Mo€dâ dâ p.oDosb lutrods dâ liotÃçào

El.n6nico Equâllãçao lctlls N6o

PÍoílg!ção Arbmáüca

Edlbt

Pánidpaçito do búêcêdor

lnldo âcolhimenb dê píoposbs

ÂàeÍ!]ra das propostas

Abr8ngê.ciâ dâ dls pltâ

'Iipo dê 6neÍamento da dispúr.

s4c Ba - oar,:, 72e Dl22 | ürú6. . 0!40 ,2§ -q§?8

ti|lEitiê

httss:/ 
^ 

,,á/v.licitracoes-e.corn.bÍ/aodconsultar-detalltes-licitac,ao.aop 1,
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(http i//\rv .tramapa. gov.br)
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Avisos lmportantes

LARANJAL DO JARI - Pre{eitúa do Municipio de târanjd doJarj

Órgãos Governarnenta

LARANJAL DO JARI
Prefeitura do Município de Laranjal do Jari

10 v resultados por página

&isos lmportantes

AVISO DE REMARCAÇÃO LICnAÇÃO PREGÃO ÊLETRôNlCo O4O/2020-CPL/SEÍ\,tAp/pMLJ

AVTSO DE LrCrrAÇÃO PREGÃO ELETRÔN|CO O4O/2020-CPL/SEMAP/PMLJ

ATo Avtso DE LErÍAÇÃo pREGÂo ELErRôNtco Mo39/202o-cpusEMAp/pMLJ pRocESSo N 218 049/2020-
SMAS/PMLJ

Avtso DE LtcrrAÇÃo ToMADA DE pREÇos M 013/2020-cpusEt\,tAp/pMLJ pRocESSo M 208.116i2020-
SEi,4AP/PMLJ

AVISO DE LIcITAÇÃo ToMADA DE PREÇoS N 012/2020-CPUSEI\,,IAP/PMLJ

Aro Avtso oE LrcÍTAÇÃo pREGÃo ELETRôNtco 038/2020-cpusEÍvtAp/pMLJ

Avtso DE LtcrrAÇÃo pREGÃo ELETRôNtco 027l2020-cpL/sEMAp/pt\.,tLJ

Avtso DE LrctTAÇÃo pREGÃo ELETRôNtco 031/2020-cpL/sEMAp/pMLJ

Avtso DE LtcrTAÇÃo pREGÃo ELErRôNtco 034/2020-cpl/sEMAP/PMLJ

fvisos lmportantes

Anterioí 23456Próxirno

+ notícias mais lidas

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mostrando de 1 até 10 de 59 regiskos

O seg,08 âbÍ l9 - l7:35h -o 7298

Elêiçâo Conselho Tut€lar 20I9

(noticia/0904/eleicao-conselho-tutelar-201 9)
O seq,0l iun 20 - I2:l7h -44935

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICÂDO

\,ú/r.wlaranid dq ari. ap.g c^rbÍ/aú so§

Pesquisar:

ATo Avtso DE LcnAÇÃo pREGÃo ELETRôNtco o3si2o20-cpL/sEMAp/p[rLJ

tr



Avenida Tancredo Neves, n"2605, Agreste CEP.: 68920-000/ Fone: (096) 3621-3804 ou 36211 102 CNPJ: 23.066.905/0001-60-PMLJ

PODER EXECUTIVO
rlrooar Yo @6Í rlt ilo

Drí.ito

,olo Í lrat D slv^
vic. Pêí.ito

DAIYAG! 
'TAGI 

DA CAflA

Chêíe d. G.bi^et

uro o€ Araúo rtfx
PGur.ltor 6.Íar

I(El§\t it MolltEo rx^Jolt
(mnd.ni. ó 6u.ídà Munkipàl

aocÉ[o t ExoS Da Autrru
Súbcom.nda.re d. 6!.dà Mldopál

!E EDÍIO AI'AIÍON 
'IIEiA 

PACHE'O

Ases§ô. Mlnr.ipal d. Cmunioçàô

oz Nã üaano Exto
Ágúte onnur d. 

^9u. 
3.àr.à do C.Fn

aDtallla Dot t xÍotcUaDts
5k€!tn. d. F,nan(!s

,uÍ,aE! uall vt ll
S*íêiáno Munrc'p.l d. ÁdninÉ..(âo e Pl.ejô@nto

ÍlADlIlSON §QoOr COí
OÍ.lor Pendênt€ dô Inínlto Munr.ipalda AortulruÍà P&uáriã êAbáí.(im.nro

roica .)oss 
'lÍos 

rErrEr saitÀo
S«rctino Múniciparde D.*nvoMmnto U.b.m ê tniiirêírururà

MAtCat r t{Dlto raaitElEg

S«etanodo fundo Mun'cipôrd. S&dê

x lÂi c^LoA3 cH GAa

s«íaá.ia Mu.'cip.l d. Asi rtà.,à Sô<iá!

^môMo,aôioMo 
oa slv E uto

S.! rb.o Vu.rrp.l o. Tr.nrporte

J^!RO CIãÍON DOlt S^trro5 ír,V
s..rcntno Mu.i< pãl d. (uhu.a

araÍotdl{ §o tllt olwEt
s«Eráú M6l<ip.l d. Édu..(ão

M r<Eto t tl ts{lloa
SeÍeúno Múniap.l d. Mm Amàárê e ,ulrft

ioGÉtto ul.lag Do6 s xroS
Sêíetânô Muni.ipãld. lepone e L.zêr

DIÁRIo oFIGIAL Do MUNtGiPIo
"Laranjal tempo de reconstruir"

www.laranjaldojari.ap.gov.br

PREFEIÍURA MUNICIPAT DE IARANJÂL DO JARI

avtso DE iEMÂncÁçÃo oa DATA DE aBÊRÍuRÂ oE ucrrÀçÀo
pREGÃo €|.ETRôNtco o4ol2020-cpvsEM^p/pMU

Enivaldo Balieiro Mâchado

PROCESSO Nr 218.0472020-SMAS/PMU
Devido a divêrgênci.s no píâro de publicâção cuio o obiêto é â Aquisição, de formâ
eme.gencià|, de 3.OOO,@ (trêr mil) CTSTAS 8ÁS|CÂS - como àurilio alimentação a

serem fornecidàr sob demànda aos usuárior dê bâixà rcndã cadastÍados no
ProSlama CRÂS - Cêntro de Refê.ênciâ dê Assistêhciâ Sociâ|, pelo período de 03
mesês, de acordo com as especificações e quan§dâdes, confoíme dêscrito no Anero
I do Editâ|. Foi remãrcâdo o â.olhimento das propostar no endêrêço elêúônico
wxiw.licitacoês-e.com.br, a partir da publicarão.té ar 08h00min do dia
13/10/2020. Abêíuía das Propostâs: 08h15min, dia 13/10/2020, lnício da rerrão
dê lances: 09h30min do dia 13/10/2020, horário dê 8êiíliâ- Obtênçâo do Edital: no
endereço eletónicor !49!.1!9têr9e!:Ct9!.!r ne dã lic.tãção:838432. rníormaçÕes
pelo e-maalr rplpqjiÍQlgulqilçg4

Laíanjal do iaíi-Ae 05 deourubro de 2020.

EXPEOIENTE: O Oiário OíicialpodsÍà sêr ênconlrâdo nasâta d e Administ âçiio
e plân6jâmânto dâ P.efoitura de Laranjâl do Jari -Ap. REIESSAS OE UATÊRIA:
As mâtóíia§ a §€rem publicadâs no DiáÍiôOíiciâldo MunicÍpio, somsntê sâráo
âcêitâs sê âpresenlãdas das sêguintês quêsitos: das medidâs: I cm de largorâ
pârâ 2 colunâs, 17 cm de largura parâ 1 coluna no caso de balânçoÊ, tsbêlas e
quâdrosi dos prazos: Pârâ sêrem publlcadas âs nâtôrias, âs mêsma tôráoquâ
se. entrê9u6 atê as 1 3:3Oh do diá anterio. da data de publicâcáoi do âcêsso âo
Diário: você podêrá âdquirir um e(smplardo Dlário Olicial, na página no site:
wwy/.laranjâldojâri.âp. gov.br ou alravás de documênto múnidos dô dat e
nume.o.lo Oiàrio qtrêdêsêjâ. RECLAMAçÔES: D€verão ser diÍigidâs, por
escrato, ao Gâbinêtê do Secrslário de A.lministrâçâo e Plân€iam€nto
âtá 8 (oito, dias aÉs a publicâção.

Laranjal do Jari-AB 05 de Outubro de 2020 - Ano XV - No 3409

I

www.laranjaldojari.ap.gov.br/dom

I

,

Lei no274I06-GAB/PMLJ, de 30/01/06 Página 0í
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R. .l, OAtrA CriEU
OiPJ (MÍ') ni L167116/@1.6r
lElÉo Etrürd n'. 0il0a25rll

End.írro: Ay. ,iLnoêl Eudordo P.r!k , llt6-A - t ...p{/Ar!!.eú

pREGÁo El.ETRürrco sRp rf o4o/2{I20- pi,ru

Af,EXO II

PRoF(514 ggtllERClt{t

Razão Social: R. J. COSTA EIREU (MZS EMPREEÍ|D|M€Í{TO§!

CNPJ: 14.t87.4:16lqm61
Endereço: Au. Manoel Eudoxb Perelte, lgGA- Mac.É/ÂmaÉ
Fone/Fax: (96) 99161-16m
' 'me do Representante Lêgal: RUAÍIA,UCA Cü;TA RG: 13Í581- SIAC - CEÍITRO e CPF: (m,Tr12.112-78

Éeão tl€trôniGo SnP nr gol2m{, - nêdstro dc Prêfo

8

9

L
ARRoz brônco, tipo 1, longo fino, de 1kg -
embalagem - MARC.A: CâTARlilÃO

KS 2 Rs 4,4 RS 8,80

MACARúO com ovos, tipo espaguete, de 5OOg

pacote - MAnCJAü PEWA
Pct R5 2,30 4,60Rs

3
FARINHA DE MAIIDIOCA comum de 1 kg - MARCA:

TRADlOOT{AI.
Kg 2 Rs 4,3O 8,60RS

4
BISCOITO SAIGÂDO, üpo cream credíêr, pacote com
protetor intemo, de 4OOC - MARC* HfúfA

Pct 2 Rs 3,7o 7,40RS

5
AÇ1ICAR bnnco cristal rcfinado, de 1k8 - fiâncf,:
Mlll rq 2 Rs z,fi 5,20RS

6 CHOCOIÁTE em pó 2mg - Ualç1: MARtrA Pct 2 Rs 3.20 6,40Rs

7 Kg 2 Rs s,Í)FEUÃO tipo 1, de 1kg - MÂRCÂ: tx)ilA DÊ 11,00RS

SAL iodado refinado, de lkg - MARCÂ: MAX Kg 1 Rs 0,8o Rs 0,80

CefÉ flr lÚ, torrado e moído, extra íorte, a vácuo,
pacote/caiE de 25O C - mAnC& Hf.ÂO

Kg 1 Rs 3.90 R5 3,90

10 FARINHA DE MIIHO flocada í)O t - MÂRC SI HA Pct 7 Rs 2,4 RS 4,80

11
«)I{oIMEIIITO EM PO (COtOfiAU) - 1mB - riAncÀ
MARAI{ATA

Pct 1 Rs L,3o 1,30Rs

72
coirorMEÍfTo Err pÓ (corilfiol- 1mE - ríAnclÉ
MANÂII|ATA

Pct 1 Rs 1,30 1,30Rs

13
Ôl"EO de soja refinado, de íX)ml - MARCÂ:

CONCORDI,A
Und 1 Rs q50 RS 6,50

74 VIÍ{AGRE DE VllYHO, de 750ínl - MARCÂ: FIGUEIRA Und 1 R$ t,zo 1,20Rs

15
BIS«XTO ÍX)cf SORTIDO, pacote coín pÍotetoÍ
intêrno, dê 4OOg - MÂnCA: El"BlS

Pct ? RS 3,7o Rs

16
FRANGO I TEIRO congelado 2 KL cada - MARCA:

AURORA
Und Rs 11,m2

!7 OVOS cuba { 15 ovos - MAnCÀ FRUTI{ORIE Cuba 1 Rs 10,m 10,@RS

18 CHARQUE 50Og - MARCÂ: BORTX) Und 1 Rs 74,98 14,98R5

,TEM DESCnTÃO QUATTIT VALOR UNIT. VATOR TOTAI

2

7,40

Rs ?2,@



19 MORTADEU smg - MÂRC& FRIMESA Und 1 R$ 9,m B
SARÍXrHA ao óleo em coÍlseíva, 2mB - ll nCA:
PAI.íI,IEIRA

Lata 2 Rs 3,m R5 '-o*
27 Lata

CARNE BOvlt{A em conserva, de 3209 - ttAncÀ
RODERIS

1 Rs 3,40 nS 3,40

22 Pct 1urt ru ró zso g - it/llloqÉ ÊnÂolltn Bt Rs s,2s 5,25Rs

E§ÉãGIT
ittia

1

Aquisit'o, de íorma emerBencial, de 3.m,m (três

mil) CESrAS úSrcAS - como auxilb dirnentação a

serem fomecidas, sob demanda, aos usuários de
baixa renda cadaírados no Programa CRAS - Centro
de Referência de Assistência Social, pelo período de
03 meses, de acordo com as especifica@s e
quantidades, conforme descrito no Anexo I deste
edital

3.(m Rs 149,83 Rs 449.490,00

1. Prazo de validede de proposta não ínfeíor a 6O (sessenta) dias corridos, contado da data de abertura do
certame, ceso não seja indicado, será considerada de 60 (sessenta) dias corridos.
2. Declaro que nos preços ora propostos e naqueles que por ventura vierem e ser ofertados, por meio de lances,

estão íncluÍdos todos os cuíos que se fizerem indíspensáveis ao perfeito fomecimento dos prodúos, tais como:
impostos, taxas, transporte, acomodação, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que por venture
venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.
3. Declaro que estamos de acordo com os termos do ato convocâtório e com a Íegislação neÍe indicada.

4. O prazo máximo para entrega dos produtos será dê dias, contados a pertir da solicitaÉo da Contratante.
DAOO§ BANCÁRI(X

Banco: Brasil Conta Corrente: 1(X!íL7 Agência: 19ül-X

Macapií-AP, 19 de outubro de 2020.

RUANA COSTA

CPF: NP t42-78
CNPJ: 14.rt87.436/m1€1

R. J. @SÍA EIREU

20

VÂTOR TOTAL OA CESTA BÂSICARS n5 149,&l

VATOR TOTAL OA CESrA BÁ$CA RS n§ 149"33 (Cento e quaírnta e nov€ í€ais ê oitenta e três centavos)

/

ITEM QUANT VATOR UNIT.

RESUMO DAS 3.(x)O CESTAS BASICAS

VALOR TOTAL

DAS 3, CESTA CAS R§ R§ rt49.490,mv
arentaTO novA 3.(m CISTAS aDASvAux ê qu tre 'oceq

e novente reã
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E'VI PRE EN OI II.'t E At TOS

R J. Co TA EAÊI.'I

C,,PJ (tf) n 14.467í36r0qll-61

IrE rt o Esr ral n'.03.042575-1

E,ldGí!çü Av, *lônod Erdcr.b PêÍêira Ím-A - Maaâpá,rArnâpá

EMPRESA: R J. COSTA ETREL (tZS EilPREEND|ilENTOS)
GNPJ: í 4.447.436rü10í 6í

Ei{VELOPE [ - HAB|LITAçÃO
EDITAL - PREGÃO ELETRÔNrcO N" O4O,2O2O . CPUSEMAP

A GETTRAL DE LrcTAçôES
A PREFEITURA trUNlctPAL DE IÁRANJAL DO JARI

Endereço: Av. Tancredo NdeE, no 2.H)5 _ Bairro Agrcste _

Laraniat do Jari -Amapá - GEp 68.920{00.
Prqoellrc- ENMLDO BAL|EIRO iiACHADO

R ,l. COSTA ÉREIJ

Ct{P., Of) n' 14.,{87.436/mol.61

lrE.'tdgEs lât n.. 03.0.t2S75 -l
EídttÍE Àv. illlcl Eldqb Prí.ira 19O&A- ir.c.OíÀn .á
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DA JultrA coxERctaL Do EsrADo m Ax^pÁ.
EIREU ltSr.r â V.S.- o rtql. tn.ltto dc r.íuinfaa pÍoc.dlmattoa llitado3 ,bâiro:

<i
Nomc: RUANA JUCA COSTA I Td6ír dê cdrt.b: ($) gEi 2420í 9 | EÍr.!iI: t8rüih.
Local: -AP Dara:09110/2019

al. l*rEr.früc,
z§{

rdúLríaor-Y-rr-
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ATO corsnruTtvo DE ALTERAçÃO E COTSOUo çÃO DE ETPRESA
iTTIOlvlDUAL DÊ REltPrC»tttAEUOADE LilITADA - EtRELt DA EXPREST,: .E.

P. C. rcilTEIK}EIREU'
Pelo prGenb Ato csrstitrÍivo de Alteraçâo de Empresa lÍdividual de

Responsabílidade Limitada:

ELUSON PATRICK OOSTA IOilTEtRO, breibho. natural de Macapá, estado
do Amapá, softeiro, nasciJo êm 14 dê jânêiro de 1987 , empresárb poÍtador do
CPF:936.380.i132-15 e carteira de identirjade:150299 - pTC/Ap - policia Técnico

Cientifica do egtado do Arnapá, emitkía em (14103/2001), rEôidêntê e domicitiâdo

na Avenida Díógêír€s Silva no 4í3 bairÍo do tÍeín, M*eÉ ssúado do Amapá,
CEP:6890'! {90, resolve A}tãaÍ a Enpreta lndividual de ResponsatÍli<lade

Limitada: 'E P. C. IO0ITEIRO EIRELI', regiâteda sob o N|RE:16 6 0002314 S,

CNPJ:í4.487436í0«)161 mêdianE as condk;ôes e cláusulas seguintes:

CúUSUI.A PRIERA: a Empresa lndiviruâl dê Responsebitidade Limitada

com $re Íazâo social: 'E. P. C. XOiITEIRO ElRELf, a peÍtir desta dâta teÉ
nova razâo social: "R. J, CGSTA EIREU' e norre de faÍltasb: ES
EMPREEIIDITEIíÍOS.

CúUSULA SEGUTOA: O ütUIEr ELUSOil PATruCK CO§TA TO}ITEIRO,

sede e traBfuÍe por vencla o capital social de 20O.m,0,00 (duzentc mil reais)

dividilo em 20O.m0 (duzefitâs mil) qrcbs Íro vabr de R131,00 (um real) cada

uma, para a Sra. RUAIIA Jt CA COSTÀ brasileira, natural de Macapá, estado

do Amepá, solteirs, nascida êrn 25 de setembm da 19& , ernpresáda portadoÍa

do @F.W-772.112-78 e carbira de irentirade:'150681 - PTC/AP (2. via) -

Policia Têcnico ClcÍtifica do esúado do AmaÉ, ernitira eÍn (1{/Én01q,
residente e domiciliada na Rua Manoel Eudorio Pereira no 1908-A, bâirro contral

- Macapá - estdo do Amapá, CEP:689ü)421.

a5

CLÁUSUI-A TERCEmA: A êínprese individuâl & Rasponsabi[dadê Limitada

EIRELI com sua sede na AvenUa Jose do Esplrito Santo de Araújo no 593, baino

Perpetuo Socono - Meoapá - AP, CEP:6880S.627, pa*sará para Rua Manoel

Eudoxio Pereire no19O8-A, baino cenbal - Macapá - esÊado do Amepá,

CEP:68900-02'1.

&AP

F

@tlttco o rürlÉllo I O2lOllZO2O 1i1!:7 ao ,' i019o10at?2.
iro!@ra: lgotot!?, Dt ?allt/20r9 . c6ot@ Dr nErlrc.rCo,
lzooataaaa0- l!E: laa0002!1{1,
t. ir. cottl f,ttttr

ut@ ada ll?lltt
laotílro-orú

@DL. o2lorl2o2o
ú. qrt.xl.cll..p. gw.br

À rllat d. d..r. aL.ctIrtô. .. r+r..6. aiu .uj.r.àô f êçtü§& a]. .u .Et.úttcLLó. E. r..t.ct16. tEa!.1..
I!Íoú.ldo ..u. i..t.ct1!U códrrEr d. t.tltlc.§ao
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Para bÍio. passa a tanscí€Uer, na inbgÍe, o ío coGü'tutivo de altsraçâo
da ÍebÍida ElRELl, coín o bor e s€guit:

p c(xs4JD^cÃo
RUANÂ Jt CA CO§TÀ bÍasibira, natrral de MeÉ, Btado do Amepá,

solteira, nascida eín 25 de s&mbm de 1989 , êrÍtpí€sárh poÍtdora do

CPF:OO6.772-142-78 e carbira de irtenüdade: í 5(b81 - PÍCIAP (2. via) - Policia

Téorico Cbnüfica do eetado do &napá, eídtida eín (141!52015), resilenE e

domiciliada na Rua MaíEl Errdoxb Paeira no 190&Â, baino central - Macapá

- estado do AmaÉ, CEP:ô8ÍEGO21.

CLÁUSULÂ PRIEIRA: a empresa 'R. J CO6TA EIREU" têm sêu novo
endêreço na Rua lhnoel EudoxÍo Pereira nc 19084, baino @ntÍel - Mecepá -
esbdo do Amapá, CEP:68900421 s noÚne de íantesia: trZlS
EXPREE]{DTE'ÍTOS.

§óci06

Ruana Juca C6ta

Tot l

\l

\§

CLAUSUI-A TERCEIRA: O objêto socàl da eínpresa

Responsabilüade Limitada é:

AlvlCr@Ersled:
íEí30O1 - lrnplrrsfu d. rn b?hl prn uso pubficitâio

indúidual de

allv!êsE§escgl..:
8299799 - Orras atividades de sarvi;c prcstâdc princiPahnsnte às empresas

nâo especiftcades aí{€ÍioÍÍrEírtâ (8tiviô.las dê d€spacfignte§. excêto

adueneiros).

Dro:locota, 19oloa!r2 Da 261au2a79. c{Dt@ B vltrrlcrclo,
1200Otl6aó0. ItE: 16600023145.
r. J. @g!l BltlL!

JJSAP
rrt@ 6túo llltatr

slcrttlrro-crlr!Dlart, o2/oa/2ozo
ú.qrr..ra&I1..p.qow.br

lC dc auoaes

ioo.mo

* Valora Rt

100,00

ãn.m0 í qt,00 200.000,00

CLÁUSI LA SEGUtf,)A: o eívo <lesta sociúsde, é o valor de R$
200.íX)0,00(duzantos mil reais) que é o capiüal social da EIRELI rnenciona«la na
cláusule anErior.

200.000,0o

À r.llabd. ii..t. .bcrr.Àto, .. rT!...o, flc. írJ.rb f c*!onç& aL .!l .nt.!t1c1.lrd. E. t..tr.êtlvô. tô!h1..
rllor.rib ..Et s.rD.atlE c6d&D. d. v.rl!tc.ç&



1 8't 3090 - lmpreseào de matêÍial para olüo8 tsG
46/t5101 - Cornercb abadista rb instnrncnbe ê m&Íieb para uso médico,
ciruqico. hoeçÍtabr e <le hborafórios.

!1?9T1 - Serviços d€ ÍÍronta$m de moveia de cprasrrr materiat
4'Í 20400 - Consüuçào de edtficio§
4?12O0[J - Comfqâo de obra de aÍtr eÇecaais
4213800 - Obre de urbsnização - ru*, pràça e cdçaOas
429950Í - CoÍEiln ção dê inseaçOes eeportivas e ÍeóÍedivas
€2!5m - lnsÊalaÉo e mãluEnÉo etseha
|?4191- ln€úalações hidráu$r:ai, sanitáris e de gás
433o4,O2 - lnstabçâo de poÍtas, janelas, teüoc, divisóÍias e annários êmbutidos
de quahueÍ mabrbl
433&04 - Servtçoo de pinttra dê edilÍcbc 6.n gerel
4399103- Obrâs de alvenaria
4530705 - Cornercb a vareir & píErfiráicG e canarás dê aÍ
5820101 - Fomêcim.nto dê aliÍrEntos pÍÇaÍados pí€pondo.enbírrente pere eÍn
píesaE
5620102 - Ssvtoc de aliÍneÍrtação para êrrefiios E rEcêpçõês - buÊ
5911í02 - PÍoduÊ de flm* pare prrbliclrde
5920100 -ittuüades de grevaÉo de soÍÍl e de ed(Éo dê musica
4712100 - Comercb vaejista de nrer*ias etn gÊral, com predominância de
prcdúos alimênthb8 - mir*nercadc, meÍcêaÍàs e eÍmazéns
4721104. - Come«So varcji8ta de docos, balâ3, boíÍrboG e semêlhantês
4!4,1,0og - Cqnercb vaíêjista de mabriab de oondruÉo em geral (Íacão,
chav€s de ffia, c$a,€s de boca, ali:ab, ÍnaÍtelo, ftÍÍolhos)
4755503 - CqrEdo rraÍpjista & artilos dc ena, meea e benho
4761003 - CsrEício yaÍqiste de adigos de papekb
47636t2 - Ccrnrrtt vamjiste dê attiÍIoe eaportiros
4771701 - Comelcb varejbta & produtoc frrmduticos, sern rnanipuhção de
íormuhs
4772ffi - CoíÍEÍcà, i/arejista <b cosméticos, píodLüos ds p€ÍfrrÍÍtarb e de
highne p€§soal.
478't400 - Conercb vanjista de artigG do vesfiÉrb e acsssórbs.
4782201 - Cqnercio vargiista ê calçadc
4782202 - Comercb vartjÉta de aíigos de vbÍrem
4789001 - Comercio va§irta d€ suveniÍos, bijutôíias ê .Ít€âanatoê
4789005 - Comercio varejista dê pÍodubs saneabs dqnissanilárioo
4789007 - CdrEÍdo laBiista dâ equipannnbs para €scÍi6Íic
85996(x Treirwnenb desenvohinenb - am prdnimal e gEÍencbl
8020001 - Ativiradec dê md|ibraÍDêítto dc sisEmar ê leurançe eletónico
9521500 - Repam@ e manutenÉo de equbaírrírbs eleüoêhmnicos de uso
pessoal € clomestfoo
45200@ - SêÍriçG dê capotarb
4751201 - Canercio vaejista espêcializado de eqriraÍn€íttos e supÍiíneí,|tos de
inÍorÍnátice .

ClIltrrCi, O aEÍsllo E O2lOrl2O20 1l:a7 6(a r' 20110101172.
Dlo:!o(1na: 19olott72 E 2ílru2oLr. cõ!@ E 9ril'rc ÇIo:
12ao09aá460. Xtlt: 16aoooa3lat.
r. ir. co6a ltttÍ,r

&.çAP
r.tm 6IIÍ0 ! ttgEr

<g'rrtIo-õri
n,4rDí, o2/oz/aozo

tE. q,r...!rcr.I. rD. gsr. br

.t\

s.

À v.ltô.d. d.tt. .iô@to, .. i+r.r.ô, !1o .!r.lto I cqlra.çlÁ 4. ar. rntGtl,ctiLd. E ...E cttE. tbrt.t.IEloa!.tê ..u, !.4Éêrrc. éó.1&§. d. rElfrc.§&
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4 _J
77110oo - LocaÉo de aubnôêis sãÍt coÍúrtor
81214ú - Limpêza €ín píédioô e an ddrrhfic
812$00 - Alfu*rades de linpeza rÉo espedEcaaa arÊrionrenb (Limpêza de
nÍl3)

1?TP1-. 9qyrEle oísanido de fêir6, congr€ssc, erpoeiçôes e tustas
CLAl,rSull QITARTÀ- Ib À.ffirísiürft*
A adminisüaÉo da enrpeea rcá anrcita pcla üü;*rr. RUAIIA JUCA COSTA
já qualificda, a qLEm caberá unba e exdr.rsivarnenÉ bdos os poder* e
atribuiç&s neessádas para gerir os n€g6cb8 da erpreaa, ÍepÍesentardo_a
judicbl ou etrrâludkiaknenE, podendo oubígã Fderês dm cjáusulas ,ad

judbie'e 'd nega(,ia', bern conro prabar bdo e qualgus ab de g66tâo no
interesse da eopresa, aendo, eí{ráanto, qpíExl§arnenE proibiío o uso da firma
em negócbe alh.iG ac inbraca gociaic, inckrivê eveb qr fienças, gob pcÍra
dê nuli.redê do eto-

CúU8ULA qIlÍÍA: Sâr pÍazo dê turaÉo ó por ErtDo ifthnÍ$nedo. E
inicbu suas ãtirridadas êm '14 de setembro de 20i 1.

GLÂUSULA SEXTA: O exerclcb será ênceírado êín 3i dê dê!êínbro do ano
civil com e aprcsntaÉo do bahnço pafirncrial ê ÍÊêultâdo ecoílôrnbo do eno
fiscal.

CL t St LA SETIIA: A respomabililade de üuleÍ é timiHa ao cepital sociat
integralizado.

CLAUSULA OIÍAV& D, Hnrçao & Nb &ryrÚlr*t b
A adminbhadoía dedâra-sê, sob as penrs da H, que 16 s aa*E imp.di.re de
ereÍoÊr â edmn*ffiçâo ds EIREU, por k, especà1, ou êrn virtrde de

condeíra@ ctimfud, ou po7 sê êncõr rar sob os dcitos dela, a Bena gue vede

ainda que ternporaÍianênte o acêsso e c8ígÉ !ni!úi(s; qr por crima faliínênEr,

de preiraricaçào, peita ou BlóoÍno, concllrú&, peculab, (x, contrâ a econornia
populeÍ, coíúra o sÉEna finencêiro nadanl o(xnÍa as norma de ffisa da

conconâncb, conba as Íêbçüês de consumo, É p{lbdca an a propriedade nos

termos do aÍt. 1.011, § I 0, da Lêi 10.4{812002. beín sno, nâo sê acham

incuGos na probiçfu dc arquivanrnto plwisb m Lci 8.9&{191.

Cll?ttlcl, O llllltltO I O2lO3/2n20 ül:3? 60! I' 2019010aa?2
DlI t!O@tO. l9o10a!?2 Da 26lltl20L9- CóDr@ Dr VttrrrcÀç-[O:
rroootaaa60- Í!ú: 1aó000:3la5.
r. J. @rl.tt ltDtút

&lçAP
rÀ rDo ado lIÍt6TÀ

BaoÍúrlÔ-qr&
n,anL, ozlor/zozo

E.qE...l.clt.qr. gú.br

§P

l erllihd. ai.rt. .tôêDto, .. 1+!úrô. !r.. .uj.lt a c.-rlotrçaô aL .u. üt6t1clat iL É. r.Ít-€ttE. Dôr!r!r.tÀto n& ,.u. a.qEtlE. c6dlIo. aL eútll.crçIê
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CLÁUSULA XOlt* - O(a) ütrlaÍ manún eleib o Foro desta ornarca de

ll*#, ffi b lt@, gaffi ô CEsÉG6 únissã ê dirimk guaisqueÍ

dúvidas oriundas dêsb coítffio, Egido pêlr CôdED Ctril Btedtdro (Lei n.o

10.2t06 de 10 de ianeio de ãn2) ou por legislaÉo que ueÍrha a substitut-lo,

renuncàndo+a a quelqrEÍ or,rtro íoÍo, por muito givilagÊado guê sêia.

Pêla o€tidâo d.quib .dne .diÊrbdo, . ilular Gsiae o prBlnb Alo
cons*ifuti\o dê âtbíaçâo, em 0í (ume) via qr.n será lerndo a rcgiíÍo peÍântê e

Jl.lCAP - Jttfr Cot*cbl b ffi ú *t#, para qu€ produza seus

efeitos legai§.

fibcapá - AP, 07 de outubÍo de 2019.

ELLISON noilTErRo
Cmnn:t353oí92-1 s

RG:ltoz.9HTc/tP

RUAIIA
,8

RC:15O481-PTC/^P
ÍIYULAT

\}

CllÍtllc! O llt ltlto E Ozl,tl2o2n 1t:3, 64 ,' :019010aa72
EE Docota. l9o1oa!r2 Da 25trL/2019. C6O!e E Vrrtrtcrçlô,
r200otaal60. ÍrL: 1a6OOO2!115.
r. ir. c!8tÀ txr!,r

lwP tÀt@o Erúo !ÀtrsÍÀ
6toarrrro-@lt.

rÀcrrl, o2lo!/ro2o
ú. qrrúrl.ét1..D.qw.bt

t---ÉÃ

" -rzuI

W
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l,rlolr.|rrlo t.it t.ttr.c!1to. êód1!ot & tüllr.ê.ç&
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3- PARÂ USO OA JUNTA COMERCIAL ' Recibo dê ênlÍega

()\
k ?ô

LocalRecebido em:

tl

1. REOUERIMÉNTO

Rspresentânle Legal da Empíesa / Aoonte Aur iar do Coínéíqo Ass'natuÍe .I. Jl \'Lríll-'-
No.ner RUÂ|\l/q JUCÂ COSÍA I Tobíone do cootetor (96) 3222-3905 | Eínalr cãmpos,contab{irada@.coín.bí

oMÉRcroREGISTRO DO C
€vÉr{TooroEÂÍo EVEIITO

NOME: R. J. COSTA EIRELI requGr a V.Sa. o r.quoíimsnto dos 3eguanl3a píoccdimGntot llstâdo3 abaixo
TÀDO DO AMAPA.ILM" SR. PRESIDENÍE DA JUNTA COMER CIAL DO ES

Local irlôcâpa - AP

I

2. PARA USO DA JUNTA COi'ERCIAL . Checklist

tr
ú
D
tr
tr
tr

Aboíura i Aieraçáo / Eí'nÉo / Oultos

CópÉ autentrcâdâ do§ Documentos dos socros e admm§ttadoíes co'n valdado do

CoÍnpÍovante d€ psgamenlo do §9Íviços

Docúmento dr Comulta Práv€ dr Nome EÍrDÍesanal o Attvdsdes d€ícndog

o8E - Docuír€nto Básêo d€ EntÍâda

OJtÍo6 a ssP€clficâÍ

l80 d'as ( CPF € RG )

OOCUI€i{IO lÍrEGrlA{rO -ílÉOUÉRlItilo I C|l€Ct<ll3l / CôrPtov^itÍE o€ allÍEEo^ E

Carimbo e Assinatura:
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Nasapn Sr§lemas ConláUl
R J COSTA EIRELI

CiIPJ la at7.a36d)!61 Rê!.ro 16 C ()ooz3ta 5 (l9t(ymt t)

Balanço Patrimonial
Encerrado em 31 de Dezembro de 2019

7 ZâO1 0
7 226 0r O

^llroATIVO CIRCULANTE
oÉlPoiívEr

CÂIXÁ G€RAI
CAIIA . IATntZ

Tolrl Gêírl do Alrro
PASSTVO

PASSMO CIRCULAT.IÍE

EÊETIVAS
FORNECEOOREA NACIONÂIS

FORNECEOORES II|ACIOI{ÀS OTVERSOS

BAT,ICOS - COarlÍaS COar MOVrlr€l{ÍOS
SANCO DO BRÁSIL

REÂLIZAVEL A CT.,RTO PRAZO

CLIE ÍES T{ACIoNAIS
cLlEl{rES Í{AC@rAlS ONVEnSOS

ESTOOUES
PROOUTOS P/ REVÊNOA

AÍÍVO NAO CIRCULANÍE
llroBnEAm

MOVÉIS E UTENSILIOS
MOVEIS

MÂOUF{AS E EOUIPAIIENÍOS
ÊOUIPAMENTOS

1 ) OEPRECIACO€S ACUMULAOAS
(-) O€PRECI^CAO ACUIí D€ l,P\r' E UTENS
(,) O€PRECIACAO ACUM DE MÂO E EOUIP

I a45.00 c
952 00 C

l2 663 l1 0

r 8,a 603l0 D

3a 650 00 D

39 520 00 0

23 trl37 C

200 000 00 c

32 6E3 11 0

a6 638 26 D

184 603 30 0

39 520.00 0

2ar7m c

23 8Í8 37 C

2(x) 000 m c

39 909 12 D

23r 2ar 56 D

71 753 00 0

32 621 65 C

2@ 000 00 c

271 r506E O

71 753.00 0

12 62r E5 C

L2 9015E D

oERGACOES TRrgUÍAnnS
IRPJ

Pts
COFINS
CSLL

2 3r5 79 C
7q.E5 C

3253 Í6 C

2 529.66 C

PAÍRDIONIO LIOUIOO
CAPIÍAT SOCIAI

NTEGR,ÂIIZADO
RUANÂ JUCA COSTA

LUCROS OU PRÉJUIZOS ACUMULAOOS
LUCROS OU PR€JUIZOS ACUMULAOOS

IL'CROS Ot' PREJUIZOS ACUMULÁDOS r r0 2tr E3 c
r t0 281.83 C

0 2tt 83 C

ffi

^l$'f.õ\



Nasapn Srstemas
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CAMPOS CONTABILCoíÍábll
R J COSÍA EIRELI

CIFJ: ia.4t7 a!6rmrat R.gÊo: ttC@314 5(rt
Balanço Patrimonial

Encerrado em 3'l de Dezembro de 2019

Sob as penâs da ler doclaÍamos qu6 as rnfoÍmaÇôês aqur conlrdás sâo verdadêrÍas e nos
responsabrlrzamos poÍ todâs glas As rnÍormaçõ€s ÍoÍam eíÉidas da EscÍrtuÍação Conlât
do Lrvro DrâÍro G€ral no 3 r€grstrado de forma eletrônrca p€lo SISTEMA PUBLICO DE
ESCRTTURAÇÁO O|G|TAL - SPED. recrbo no
952FF9 0F 19 C7 88 44 48 55 8D 7't TFFD DA9C 78 97 DD D3-9 em 23tOOt2O2O

D

I
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on srstoínas Ctvtlàbrl
R J COSTA EIRELI

C§J taiatTa!,@rat RrO-o t66 m23la 5 (tgloaol I

DemoGtraÉo do Re.ultado do Exercício
Encerredo em 3'l de Dezembro de 2019

,IA OE VENOA E PRESÍACAO D€ SERVICOS

REVÊNDA DE MÊRCADORIAS 159 296 {T C

o€nArs RECEÍTAS O€ PRESÍAC O Í)€ SERVICaTS 67a03.4! c

!3§ú3t07C

71 859 9r C

RE'E 
'! 

gR

OEOUCOES DE RECEÍÍAS

C OF rNS

RECÉÍTA LIOTXDA

OUÍR.ÀS OESPESAS E CUSÍOS

CUSÍO DAS MERCADORIAS VEI{D6AS

L U C RO L I O U I DO OO EXERCICO

lpá 3lú

{

6 It0í

5ea

I 160

3 240

3 000

t 600

7 305

000
000
000
000
ío
()oD

LUCRO BRUÍO
OESPESAS AOi'IMSÍRATIVAS

SERVICOS PRESÍADOS P(N PÉSSOA FI§CT
ÍELECOMUNICACOÉS

O€SPESAS COü PROVÉOORES DÉ I}ITER'{ET
coMausrIvErs
EI{ÊRGIA EI,.ETRICA

HONORARTOS CO,{ÍAAE|S
co rRtBtxc^o SoctAt
IMPOSÍO OE RE'{OA PÊSSOA JURIOICA
ÍARIFAS BAI{CâNiAS
DEPRÉCIACÂO / AIIOf,ÍIZACAO . MOV E UÍENT

DEPRECIACAO / AI'OÊNZACAO - UAO E EOUIP

3r03!90
363890
2251.1 O

ra6500D
9ti2.00 D

(



Na§apn Sr§têmas

IGE
INOICE OO GRAU O€ €NDÍVIOAM€NÍO

IPC.ELP}

Contábl
R J COSTA EIRELI

CNPJ lai§74*0or5l n.tíro: l0EürO23Í45(l910r2oll)

Análise dos índices Econômicos ê Financeirog

Página 5 de I
CAMPOS CONTAEIL

010
( PASSMO ClRCt LrüIE . EXIGÍVÊL A LOiIGO PRÁZO ) { .32 g2l.E5 . 0,00 )

ATIVO TOÍA! 3a2 903 66

tLc
INOICE OA LIOUIOEZ CORRENÍE

AÍIVO CIRCULANTE 27r r50 68

PASSIVO CIRCULÂNÍE

ILG
INOICÊ OA LIOUIDE2 GERAI.

(AC.RLP) ( AÍrvo crRcutANÍ€ . R€ÂuAvEL A LONGO PRAZO )

( PC + PNC ) I pASStvO CtRCUr ,fiE . pASSn O NAO CnCUI^NÍE ]

lLl
INDICE DA LIOUIOEZ IMEDIAÍ'

Dl

PC 32 621 65

39 909 12

8.31

I31
( 271 150.66.000 )

I -32 621 65 . 0.00 )

PC

PC

PÂSSIVO CIRCULANTE l2 621 85
122

2.65

rLs
INOICE OA LIOUIDÉZ SECA

{AC ESTI ( AI|VO CTRCU| ANIE . ESTOOUES ) ( ?7t t5o,6t - tü 603.30 )

PASSTVO CtRCLRt TE 32 62t.tó

rsG
INoIcE oA soLVÉNcÁ GER,AT

ATíVO

(PC.ELP) = 10 51
AÍrvo ÍotA! 342 803.6t

( PASSIVO CIRCULANTE + EIGIVEL A TONGO PRAZO ) ( 32 621 t5 + 0 00 |

Macapá AP 3, de Oerembío de 2019

I
JUCA COSÍA
cPç 06 7f2 t12 7a .. - o*ç!* . ,,: ',.
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R J COSTA EIRELI

Notas Explicetivas às Demonstrações Contábeis
Encerrado em 31 11212O19

1 ) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa R J cosrA ETRELT é uma empÍesa individuar de responsabiridade
lamitada, com sede e foro na cidade de Macapá/Ap, tendo como oàleto sociar a
comeÍcializaçáo de mercadorias em gerar e também presraçáo de sárviços, com
inicio de atividades em 19 de Outubro de 20.t 1.

2) APRESENTAÇAO DAS DEMONSTRAÇÔES CONTABEIS

As_demonstÍaçóes contábeis foram elaboradas em consonâncra com os ditames dolrc 1000, arém dos principios Fundamentais de contabaridade e demais paticás
emanadas da legislação societária brasileira

3) PR|NCtPAtS PRATTCAS CONTABETS

3 'l) Caixa e Equivalentes de Caixa

Estào ÍegistÍados ao custo de aplicaçâo, acrescidos dos rendimentos proporcionais
até a data do balanço. disponivers a qualquer momento.

3 2) Contas a receber

Estão demonstrados peros varores históricos, sào valores referentes a receitas que
náo Íoram recebidas durante o ano de 2019, no quar estão previsras para seÍem
realizadas no curto pÍazo.

3 3) Esloques

os valores remanescentes das mercadorias para revenda indicadas no estoque
estão avaliados pelo custo médio. 

,t._r-
3 4) lmobrlzado "F,
Demonstrado pero custo de aqulsição. deduzido da depÍeciação acumurada
calculada pelo método linear, sendo que todos os itens do imobilizado trveram a vrdl
útir estimada em 5 anos. Y..s rv,v§ v§ rrqr§ uv "rrvví"<r(rv r''ir":';lb

4) coNrAS A PAGAR .-ÉY. ' '' , '_, ,, -. .,,.,
No final do exercicro. a empresa íechou com dividas apenas de curto pàzo, sendoelas fornecedores. obrigaçôes sociars e tributaras. podendo ser riquidadas de
forma imediala no mês seguinte a da data do Íechamento desse balanço
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R J COSTA EIRELI

CNPJ 1ó 487 436/0001 5t Reg,srío .16 6 OOO23I4 5 (19 lO/?01 1)

Notas Explicativas às DemonstÍações ConÉbeis
Encerrado em 31 1,.212019

5) COMPOSTÇÀO DO LUCRO

A empresa encerrou suas DemonstraçÕes do Resultado do Exercício com um lucro
liquido no valor de RS 71 859 91 .

6) EVENTOS SUBSEOUENTES

o administrador declara a inexistência de íatos ocorridos subsequentemente à data
de encerramento do exercicio que venham a ter efeito relevante sobre a situaçao
patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocaí efeilos sobre sáus
Íesultados íuturos

Macâpá AP 31 de DezembÍo de 2Ot9

)í.l{.,....-':- lr-"<
^** ,rc^ ccrgl^

EnPREsÂRta . cpr oc Ízu uz.n DOR ,



MiN§TÉRlo DA E@T{OàIIA

SeqeÊaia Especd de tHuÍocrdizaçao, Go61ão e GotsÍro Digital

SEetaria de CrowÍm DiílÉtal

Dopartarnoírto Necbnal ê Regisao EípÍesarial ê loteoraçâo

ASSINATURA ELETRÔNrcA

Certificamos que o ato da empresa B. J. COSTA EIRELI consta assinado digitalmente por:

AOc8"-,

rDEl-fiHCAçÃO DC(S) AS§h!$frE(S)

CPF l.lome

00677214278 BUANA JUCA CGTA

36127914191 JOSE RODRIGUES DE CAMPOS

CrfÍrtt@ O taclatlo A 2alO6l2O2O 16:01 aos r. 2O2OO0StO68.
Diolocorr: 200059068 N 23/o5/2O2O. Côr@ Dú EArttCrcO:
120026oaa1a. Itrt: 1aaOOO231a5.
i . i, . @(IÍl ltttt t

t6EttÀl crlral arLvt Dt adraÀ
lrgrríür-q&

n(ral, 21/0612020
E.qE .rie1l..tr.tw.bt

I v.lLb.L .L.t .lôcrritô, .. ,.q r...o, !1c. .ur.l.to à ê.frtov.çao á. ír. .utetl'c1dÍL !o. r..Fctlyo. Po!t..r...tllor.Ddo r.or !..p.ctl're. cidt'go. d. rrr,'trê.ç&

11U*



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

I
l
ü\fl
ÊL

Entidade: RJ COSTA EIRELI

PeÍíodo da Escrituraçáo: 01l01DO19 a 31n2nVg
Número de Ordem do Livro: 3

CNPJ: 1,1.,t87.4«il0oo1€í

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial R J COSÍA EIRELI

NIRE í 6ô«)0231,a5

CNPJ I ,í.,a87.,í36m0O1 61

l' rêro de Ordem

Natureza do Livro Es.rihrraçáo Contábil t{rital do Liwo DiáÍio Geral

3

Data de encenamento do exercício social 31112019

Quantidadê total de linhas do arquivo
digital

Município

Data do arquivamento dos atos
constitutivos
Data de ârquivamento do ato de
conversáo de sociedadê simples em
sociedade empreúria

Nome Empresarial

Natureza do Livro

Número de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Ha de inicio

Data de término

Mâcâpá

19t10no11

2!7

TERMO DE ENCERRAMENTO

R J COSTA EIRELI

EscÍitnaçâo Conlibil D€ital iro Liwo Diário Gêral

2U7

01r'o1/2019

31112t2019

3

Esle documento é parte integrante de escÍituraÉo clrja aúeí icaçáo sê comprova pelo rêcibo de número
95.2F.F9.0F.19.C7.88.44.48.55.8D.71.7F.FD.04.9C.78.97.DD.D$9, nos termos do Dêcreto no 8.683/2016

Este íêHóÍio ioi gGrâdo pdo Si$ema Público ê EscÍitureçâo Digital - Sped

VeBâo 7.0.3 do M3ualizadoÍ Página I de 1
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J_.u"AP

€íd.oço Co.n9lío

ÍitulÍ
JUCA COSTA

Go\€mo do Estsô do Arnapá

Junta Coíneícial do Eslado do Amapá

crf
ffi.7t2112-74

cenloÃo stMPLtFtcADA

Sistema Nacional dê Registro de Empresas MeÍcântis - SINREM

C€ílificaíG W€ âs in6írná9õ€6 eõaro coílstarn do6 ôêríleíüos âÍqu'váÍloê
n6§tâ úfita Côrnêrdâl o 5âo

Ít 5ÍEl Eud&b P€íBna, tl' 1S06. LErRA A C€nt8l - tlacapá/AP - CEP 6890G021

lnldo do Llrd.a3
07nor2019

Tôímlrb do Xsnd.lo
s

Esl,a c€Ítbão ft, ãÍúüda ridrEii;anEnt rn 00,07/2020, às 152720 (horárb ds 8íasnb)-
S€ iÍrpiÊísa, v€íifi@ era auEírüdradê r'o trn9.rrrw-.rE r.ácfl.T.goy.b., @n o có4p GI(I)2QFUC

lllillllillllt
^PC2@167160

id Érr,El.t R. J. CCíA EICU

l.úrc rrG E,llp.!6a hd',,óJc ô R4o!& Lir&d. (dê Neru Eíg*a)

Prot@roi aPc20o01 67{60

ialRE (S.rL)
1660mã145

crJ
'la.487.a§,{mí$1

&flffido^lo
Co.úrvo
1C/r0rÀ)t í

lnlclo d. 
^lhrÉú14r0er2011

Ôt6
l8lAn1 ? lmplE63áo de 

'nelo.tl 
p-a t§o ptÉacrEb &Xxfrgg - olrâ3 dr'ri,aóa d. !üvbo6 FtÉfee3 píiEb.frEÊ às ãrp.Eas íttu Gpocificdãs anlêÍioírn€nta

(divil.d6 Cb d€6pâdl,fÉ, er.ab adrrrúiG). 1813GlS ? lnp.É ô múid ps_a qr6 (8{645101 ? CqÍú.tb ácedidâ de iôaÚuírl€ítto6 € Ínat€íiais para
rÁo rÍsIco, drirígb, ho6pei- 6 (b h!úú.b.3329501 ? S-vao. d. rEri.gsn de íÍxrldr ô qu.hs nrebíid,fí2oa{I) ? Cdtstuçáo d6 6díícias 42120(m ?
CoítsrruÉo d. 0*6 do -b e.p6*iô42Í3m ? Obrõ ds ubíÊâção ? íuõ, !r@ ê câlçe.b 42SS5Oí ? CdEürçà (b i!íabçó€s 6spoítivâs s r€cÍ€atives
4:}:I15OO ? ln*Éçào € nrrüE{âo €láôic. {r2zn, ? h.adaçô6 l*#di-, srüáíi* o da gà ll:r${p ? ingbçà d. po.ta§, iÍô8, taao6, diviú.ies ê armáÍb6
onüJlidc (b qufr§.nâÉ.id 4«fiOí ? S.ívtc dô Íiú-i'. d. dícb êín gúJ 4§103 ? Ob.a ô d..!rb4Íp76 ? CsrEftn a \z€i, de po€{lírÉtiiG ê
c.nrA drd 562010í ? Íffiô ffi prrFú p,WoódürErürlc púa. ?.!.a 5626@ ? SeívÍE ô i{ÍrEllação p6râ €r/€Íttos e Íecep9ões ?
hríe 591Í(p ? Êod.T- de ÊrÉ pÍe púli,* 5@01m ? 

^ú,ir* 
ó6 gr.v+o ô sdí c dâ GdÉo dá ÍIrlia,t7l2lm ? Cdtãtio vd€iidã d€ fitêlcado.irs

€m ga-a( cqn píêôíÍÍrúÍxà & Fodub ânrEflddr ? íinirEícú, .rEEic c úrdíÉ,l72í l(X ? Coílãcb vÊri!íe dê dG, bdai boínboírs ô sâm€lhant€s
4714Gg ? CdÍEído vãêida da maEtà d! cd|ltl4áo gll gã-C ( É. d|srrs dc ftndá. á3yG (b boce, dc8rã, mdBo, ídc) ,f756§03 ? Coíneído váÍEjisla
& âíiro6 d6 crÍrâ, Ílesa ê beÍlb476tm3 ? C.drÊrjo vdrtsrá & dlipe de pepeba47636@ ? CoíÍÉíEb yrqira dô aí*Jc espo.lirrG 421701 ? Co.Ír6ícb
vârEiist8 de pídutc túÍÍÉ.auü6, s.ín Ínâflixdâçtu d6 hÍnlâs a7725m ? CdrÊcb ver€i.ia (b cúna'(É. Fo.n b. Cb peíú-rÍtaria 6 dâ hi(* 6 p€3sÉi. 47814m
? CgrE«io v"rDie dê ârlilF (b v6.ürrb . eúaÍi6. 47E22Oi ? Cdtãrb vdriidâ ê cálFô6 ,fgU@ ? CoíÍEírr, vzEÊre de ,lie6 dê viag€m a78SO0l ?
CdrúEb yrElila. de sq-üú, tÍirb.b3 6 a.bs.rdG 478gxl5 ? CoíEr5 vrniaíâ de pídubs 6aEüs únit6eÍúÉiÉ 478S(x)7 ? Coíiieíuo va€ii61a dê
oquirsrErb6 pr3 @i5ab 85§Oa ? Tntnrnoalo en d€soatroà/irEb parír§aiirrel e gptqràl AEmi ? Âli\rirados & Íüüoráírslb dô slslDínas (b segurançá
€M.ico 9521500 ? Repo6ção o ÍtaírllEílçào ó6 6qr4ErlqtE 6téúo.ld.úrG (b uF pêsod o ô.r!.dbo,§20(x8 ? S€.viF ds capüiá 4751201 ? CoíÍEírio
v:arritía cpod&* de €q.Íarüü6 o e.9íiÍsrb6 dê arft.nÉLa rI1 ím ? Loc.Éo dÊ ariomóNra !-n .gÉ't, 8'1211{IJ ? LiÍ@zâ ín ÊÉdG e em doÍricnio6
812W) ? 

^À,üEes 
do :np@ não €.podids -rEirrE*( Lirp@ ú rua) Szmlt ? S€.vi;6 de altizsÉo & biÊ, drgr€s.c, êxpci)ó€s s í€§b

CTLa
RÉ 2(n.flD,ü) (úzErG Íí ÍB*)
Cff.l Lgr.Ho
Rt 20O.(ID,ü, (á.r..nb6 r Ír,6ar)

Fort
fE (lÍdsrgÉa)

PÍEo d. Our.ção

D&ôA&rlíffi.
RUÂNA üJCA COSTA

Íáítlúlo do LodíôC?F
ú-f1iL11.-14

hlcfo do brú.ao
07/'t02019

ültrn&çlrrs
D.a.
21l06t2(,â 20200Gs068 23 t 23 -g,I-AtícÍ)

Sh.ç&

St t-
SEM SÍATUS

RO§ENrj)A Cf,ÉrrS Sw tE SO(§A
S€.rEitb Gêrd

1de1

4EMPRE.SA



Ministério do Desenvolvamento, lndústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do CoÍÉrcio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO OO AMAPÁ

DECLARAçÂO DE ENQUADRAIiENTO DE ME

llmo Sr. Presidente da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ

O Empresário, E. M. O. DE SOUZA ME "NOME FANTASTA: EXPRESSO DOCUMENToS"
estabelecidonaAVEN|DACORADECARVALHOnollS0, SALAB, CENTRO, CEP: 68.900-040,
MACAPA, AP, requer a Vossa Senhoria o arquÍvamento do píesente instrumento e declara, sob as

oenas da Lei, que se enquadra na condiçáo de MICROEMPRESA, nos teÍmos da Lei Complementar no
.-,123, de 141i,2006.

Código do Ato : 3'15

Descrição do Ato : MICROEMPRESA

MACAPÂ, 14 de Setembro de 2011

0-''Assinatura:

Nome do Empresário . EDNEIA MENEZES OLIVEIRA DE SOUZA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM

)ur n,,tr 6

Ethueta de Registro

,t rar col6cu! @ arAm Bo Ára Pl
Ert l$lor20í1 so8 ie 2Ür1(x(x]1íl

tE t(ytglol l
16 I 0030956 2

E. !i, ô. ttE 8:lj:iÀ
ROaCFIÀSOr.U GOaÉS

sEcagÍÁEo Gmrü. I ilt
. 

"78

I

Frúc.ac lrrgl@Ít7.



II
Itt !, r,,Oata da consulta: 18 06 2C20 10 3C 11

ldentificaçáo do Contributnte - CNPJ Matnz

_.J- t4.487.43610001-61

Norne Empresanal R. J. COSTA EIRELI

Situação Atual

StuaÇão no Srmples NacDnal OpÉnta p.lo SimpLt ]{acional d,a3óa 01/0í12020
S{uação no SltíEl túO rnquaOrrOo no SlLEl

+

Períodos Antenores

opçôes pelo stmples Nacional em Períodos Antenores

Oatr lnbial Data Final O.t lham.mo

31!1212016 ExcluÍda poÍAto AdminrstÍativo praticado pela ReceÍta Federal do Brasil

Enquadramentos no Slt.'lEl ern PerÍooos Antenores ]{ào Erisbm

Eventos Fúuros (Srmdes Nacronal)

}{ão Exiaürm

Eventos FutuÍos (SlMEl)

Náô Exi3bír

Etr Ger-PDF



§
GOVERNO DO ESTADO DOAMAPÁ
SECRETARI,A DE ESTADO DA FAZEI'IDA.
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ilucLEo DE |NFORTTAÇOES ECONOMICO

SEFAZ

.FISCAIS

FICHA DE IÍIISCRIçÃO DO COÍTITRIBUINTE

NÚMERO DÊ INSCRIçIo
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FIRMA OU RAáO SOCIÂI

E- P. C. rcI{TEIRO ERELI
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PREFEITURA tuNtctPAL oe ulcapÁ
SECRETARI,A NU |GIPÂL DE FNANçAS
AY ftocóíio Rota, í66 - CENTRO

CNPJ: 05.9Í15.766,0001 -r,

Códgo:
t{o.rE:
iloÍE Fart
ÊndêÍêço:

BairÍo:

Cirade:

Cáddo:
EndGí!ço:

Bailo:
Ciradê:

&ea:
líl8c, Estdnâl

nàíra:
Junta ComClsial:
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Reoaáo:

Nl tlo
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2,,01rn12
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Xm
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EíÉ S& qdõc.çfo
2go1m12

AIVi»DES
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4213{,OO Oà.- ó. ut-irado - m-, p.rF a..lçadaa
,t29&5i0'l Cdúrrçáo ó. hüLaô-+.liy!. êlt.rdis
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1W-31O1 lÍralCrçôaa Hddriiró, larilÁrb. d. !ú.
a33O-+O2 ln fd.Éo d. goíti, I't.aa.. E , ó,1.óí5 a afiúia iÍttrüô. ô qldqllq íÍELÍlI
,13«){J0,1 S.íüço. ir. pfür. dr..ídódr güd
€AÊ1rü3 Of- (l. dtãr.b
a53G7rO5 CdrÉrdo.ú*ôpíE r&.âctr.-..b-.r
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1712-1/0ó ffiEio valilta dr rE EadoÍba rn gEd, coír FcdoíÍüt&Eú óê púlarba dinE cb - íariítEíEâdc, nríEaria c JÍlazáÉ

Finâl

ESTABELECI ENTO
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E-nraí Es.ritórb:
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO ].IACIONAL DA PESSOA JURiDICA

NÚMÉRo DE INscRtCÍo
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I TF'Z
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CADASTRÂL
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EOESCRTçiO O I TURE
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ApÍovedo peh lnstução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dêzembro de 2018.

Emitido no dia Oa'Ííl8ri02o às í6:03:25 (data e hora dê Brâsilia).

REPÚBLrcA FEDERATIVA DO BRASIL
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ü

NI,MERo DE rNscRçÃo
íâ487.i(t8rm1 {l
IATEZ
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CÂDASTRAL
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R J. CGTA EIREU
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if.tr4{ - Coíarclo yrtihú ô a.dga aro vtúr$o. acãó.iú
47.&l{{í - Gqlarcb v..{§ .f cd9.ílo.
47.Í,{42 -W Y..iú .b rflea d. vi.g-i
a effl -Co arcb y.'r|lfr d. rlri,$ft+ b{1ffi. rb.n b
47.1e.$ - Co.ia.cb vl tâ d. p.!ôaoa ! arb do.rú..-it5a
a7-tgfi, - Co.tracio Eiqaa. d..qlr.!r.ü F.r. -cíüílo5A2Gí{í - Fat|.cilrrb ôffi FF ..la F0o.*r-rtr.fr F. rnPr--
56.2Gt{,1 - S.ryiE ô *!.lrarç.o Ft .vríb. rE9çô.. - bô
50.íí-í4 - Pl!ô!ç& ô ffrB pú. Éôald.t .L
5t êí{ - Alivi.lr.b. ô grrr.ç- d..qn . .L .dç5 ô ôú.t
7,-11{0 - La.açe ô a.ô.nffi tÍr co.rúrbÍ
er.2o+Ol - Alhrbô. ô motb-lrrb aa rt r-.L a.g.r..,tç..affico
tí214-0 - LhrpE í D.üt.r. r| do.rúcÍ6
tl.ãq, - AlivktrdÉ d. EoE n& -Fcl6c.d- r,t lo.nta.ô
tz304aí - Sxylga .b o.f.ri..Co rb iarrr co.l!,Ea, rryo.a9ü- r t b
EZ9$74t - OüarB ín 5.& d. ..wlça g.talrda p.lnGb.h.rúa ar -tp.E r{o ..Fdílc.d.. lnlaÍiomEnt
&tg*t{a - Íúrrtt íao ilt.ffi p.*aüI. gírEfrl

E DEscRrçÁo D ,{ TtiE
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CEP

ô8.90O-{r2í AP
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar 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 Orgâo gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 20/10/2020 l0:58:54

Inlbrnra es da Pessoa Juridica:

Resultados da Consulta Eletrônica:
Orgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitântes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gcstor. cliquc AOUI

rgâo Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas

sultado da consulta: Nada Consta

ara acessar a ceÍidão original no al do ór estor. cli ueA UI

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, clique AOUI

Razão Social: R. J. COSTA EIRELI
P.l: I 4.487.436/0001-ól

rgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do ó o estor, cli ue AOUI

Obs: A consulta consolidada de pessoajurídica visa atender aos principios de simplificação e
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racrona lização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n' 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei n" 13.460, de 26 de juúo de 2017,Lei n' 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto no 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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IINTSÉR|O DA FAZENDA
SêcÍsdaÍia da Rêcêita Fod€ral do Brasil
PÍocuradoriacêEl da Fazênda Nacional

CERTIDÃO XEGATIVA DE DÉB]ITOS REI.ÀTIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À D1VIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: R. J. COSTÂ EIREL!
GI{PJ: í 4á87.4i}6/ü10í -6í

Ressalvado o diÍeito de a Fazenda Nacional cobrer e inscreveÍ quaisquer dÍvidas de
responsabilidade do suieito passúo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nomê, relativas a céditÀs tÍibutários administÍados pela Secrêtaria
da Rêcêitâ Federâl do Brâsil (RFB) e a inscriçÕes em Dívida Ativa da Uniáo (DAU) iunto à
Procuradoria-Geral dâ Fazenda Nacional (PGFN).

Esta ceÍtidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgáos e fun&s públicos da adminisEaÉo direta a ele vinculados. Refere-se à situaÉo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusivê as conbibui?ões socieis previstas
nâs elíneas'a'a'd do paÉgraÍo único do art t1 da Lei n'8.212, de 24 de iulho de 1991.

A aceitaÉo desta certidão está condicionada à veriíraÉo de sua autenticidade na lntemet, nos
êndereços <http://Íb.gov.br> ou <htts:/lvylwr.pgÍn.gov.bÊ.

Certidâo emitida gratuitamente com base na PortaÍia Coniunta RFB/PGFN no 1.751, de 210120í4
Emitida às 16:16:44 do dia 0410812020 <hora e data de Brasflia>.
Válida até 31/0112021.
Código de controle da certidão: 2515.C32.623D.C55C
Quahuer rasura ou emenda invalidará este documento-

lErE Prêprrâr p&inà
pra impiêss5oNova Consulta



Consulta Regularidade do Emprcgadc https://cmsúta-crf,caixa- gov
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CA'XÀ
catxA EcoNôMrcA FEDERAL

CertiÍicado de Regubridade
do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão

Social:
Endereço:

14.447.436y'(mr{1

R J COSTA EIREU

AV JO6E DO ESPInITO S mO AnÀDO 593 / PCTPETUO SOCORRO /
r,rAcÂP / 

^P/ 
@905-627

A caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art.7, da Lei 8.036, de 11 de maío de 1990, certífica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação rêgular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

V.lld.detoT I tO l2OzO a OS I t ! 2AZO

cêrtlflcâção xúmcro: 2020100705225888931981

Informação obtkía em 1611012020 16:59:17

A utilização deste Cêrtificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.calxa.gov.br

I of I 16/IODO2O l6:59

Voltar lmprimir

O presente Certificado não servirii de prorra contÍit cobÍirnça de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigaçôes com o FGTs.
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E8TADO DO ATAPÁ
PROCURADORIA€ERAL DO ESTADO

SECRETAR1A DE ESTADO DA FAZENDA

Nomô/Razáo Social:

Endereço:
Baino:
Munidpio:
CEP:

Complêmênb:
lnscÍ. EEiadual:

CNPJ/CPF:

\, SituaÉo CâdastÍal:

oil.0.2s7sr
ía.a87ril6r00't4í
AT]VO

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado do Amapá cobrar quaisquer dívidas
de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a sêr apuradas, é
certificado que não conslam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários
administrados pela Secretraria de Estado da Fazenda (SEFAZ) e/ou inscriçôes em Dívida Ativa
do Estado junto à Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Esta certidão reÍere-se exclusivamente à situaÉo do sujeito passivo no âmbito da SEFAZ
e da PGE registrados no Sistema de Administração Tributária Estadual - SATE.

A aceitação desta certidão está condicioneda à veriÍiceção de sua autenticidade na
lnternet, devendo ser confirmada através do serviço Validar Certidão de Débito na página
www.sefaz.ap.gov.br.

Esta Certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissâo

Emitida à 14:15:46 do dia 081'lOl202O.

- Código de controle da certidão: E535.8FC7.0945.5894.

Qua§uer rasura ou emenda invalidará este documento

Cêrtidão do Dábito emitlda via 'lnternot'.

CERflDÃO NEGATIVA DE DÉB.ITOS RELATIVOS AOS TRTBUTOS ESTADUAIS
E DE DíVDAATIVA DO ESTADO

E. P. C. OI{TEIRO EIREU
JOSE DO ESPIRITO SAiITO ARA[.IJC',593

PERPEÍIJO SOCORRO

IACAPA
6{Xr05-6,L



tó

PREFEITURA II.IT{ICIPAL DE IACAPÁ
§ECREÍAiIA nitCPAL ÍE Eil rç S

Av Procóía Roh, í66 - CENTRO - UÂCÂPA

CteJ: 05.996.766/0üI-r/

CERNDÃO I{EGATIVA
DE TRIBUTOS MUNICIPAS

00020/Eeí

R. J. C(XTA EIREU

AVEIEA AV.IAT'G- EUooEO PÊffiA

CEI'TRAL

mcPÁ

CPFICNPJ

í,a./3t7.i.3arm0í6í
!úúo CdÍ?lrl!ô
tO LETRA.A

CEP

c400002í

AP

CERTIFICO, para os dôvidos 6ns, a pedido vie intômet, que revendo os assentâmeÍrtos existôÍltôs nesta Sêçào, dêles
verifiquei constaÍ que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data,
relativamônte ao TÍibúos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquêr
tempo, cÍédíos úibutários que venham a ser apurados.

Emiüda às 13:56:27 (b dÉ 01/10t2@0

Válida aÉ 31/í012@0

C&riro dê ContÍole (la CeÍtidão,Númêío EFFyT&,AÂCÉ4CCO

CêÍlidâo êíyritida gratuitamerítê.

AtênÉo quahuêÍ Íâsura ou êm€fib invalirará edê ôclHnênto.
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,^tJJ- PREFEITURA N,ilEFAL DE XACAPÁ
SEGRETAEA S|ACpAL DÊ Fr{ 1{ç §

Av Procóí*, Rola, 166 - CENÍRO - ffACÁPÁ

C PJ: (}5.995.766Âm1-7/

CERNDÂO NEGAÍIVA
mMoEtLtÁRlo

,üÍ,

Códeô oá^ldrn
9f,Úzolzno z,/o1tfr12

R J. COSTA EIREU

BENREEIIIXEI'«B

AVEXDA AV"IAXOEL EUÍx)xlO PEREIRA
8úrD

CEXTRAL

IAGAPÁ

lmrltlElo dr mlfrdll p!.! rrto prlbílcltáíto, lírprtaato dr mrbít l eal! ostror s!oa, Êafllç6 ô lnorÉrgam dr rúyrll íre
quahrÉÍ úrâtoÍirl, Con truÉo d. edificlc, CoEüufÁo da obrsdo-!Íte olpochh, Obrat de urbanizaçào - n.a, praç!. e
calçaar, Conaeuçao d. lrl.trLçó.. ospoídv! o Ecrratlyaa, lnatabçao e manstanío elótÍ|c., ln tlLçõao hid.aüllcr.,
r.nltl.h. e d.gtu, In t Lçao d. po.6, iaÉhr, U6, dlvbóda o aÍnÉÍlc, t..rvh6 d. plnürrâ d. edtích. .m gaÍ.|, ObrÉ
do alvcnaÍL, cdtÉrc

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via intêmet, que revêndo os assentamêntos existentês nesta S€Éo, deles
vêrifquei constar que o CadaslÍo Mobiliário abâixo d$cÍito, encontrâ-sê quite com o EráÍio Municipal, até a presente
data, Íêlíivamente a Taxâ de FiscalizâÉo e ISSQN. ATENÇÂO: Fica Íessalvado o direito da Fazenda Munidpal exigir a
quahuêí tempo, cÍ&ito6 tÍihjtáÍbs que \rênham a sêÍ +uredc.

Emitidá às í4:m:09 b dia 01n0ngÚ

VâliíjE àté 31l1Onü2O

Código de Conüob (la CeÍtidádNúmeÍo ADSACE4EÁ6O64029

CeÍlidáo eíniti& grâtitâm€Íúe.

At6nçáo qúelqueí râsure ou emênda invãlidaíá eíê doormeflto

0í -AtYo
CPFrcNPJ

ía-atr.a3cr000í {t
hdçb rriidp.l

0at4Ga?t a

LETRA Aítoc
c.9

cts00ã

AP



Nome: R. J. COSTÀ EIRELI (MATRIZ E TILIÀIS)
CNPJ: 14.487.436/0001-61
Certidâo no,. 23I85LL0 /2O20
Expediçáo: l1/09/2020, às 14 :22:0'l
Validade: 09/03/2021 - 180 (cênto e oitenta)
de sua expediçâo.

\}

dias, contados da data

I

PODER
]USTIÇÀ

IUDICIARIO
DO TRÂBALH

CERTIDÀO NEGATI\IA DE DÉBITos TRÀBAI.EISTÀS

Certifica-se que R. ü. @gEr ÉIRILI (lÕlmlZ I ÍILarÍg) , inscrito (a) no
CNPJ sob o n" 14.a8?.a36l0o01-61, rlio COttgIÀ do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidâo emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrêscêntado pela Lei n" 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na ResoIução Administrativa no 1470/2OLl do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes dêsta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expediçâo.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em rel-ação
a todos os seus estabe lecimentos, agências ou filiais.
A aceitaçáo desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
fnternet (http: / /wwu.tst. jus.br) .

Certidâo emitida gratuitamente.

nÍlonqçÂo Drsm,rNErs
Do Banco Nacional de Dêvêdores Trabalhistas constam os dâdos
necessários à identificação das pêssoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada êm julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emó]umentos ou a recolhimentos determinados em Iei; ou dêcorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão dê Conciliação Prévia.
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PoDERJUDICIÁFJo

TRIBI'NAL DE JUSllÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
Rua Gen€ral Rondon, 1295, Centro, Macapá - Ámapá - Brasil

c rnrrnÃo ranÊrrlc rA/RECUpnnaÇÃo
JUDICIAL

coM EJrcEÇÃo DE pRocEssos or recuçÃo PENAL TRAMTTANTX) rx)
SEEU

vAuD rrs DB 90 ololrElÍr§ uÂs

CErtrIOO, üd B rrgfGo€ à ô3fudo à& @lcIttl rL ! !.üÉê àt!. q!. tú &tmr&
TJ O(ETA EIXEIJ

NôsciDedo
CNPJ t4.487-436/(m161
RG AP

NADACONSTA

xÁcÂP^.AP, onot2@o 0239.

.) .!.ttíao êrg.dlrb grâtult-írtê yl, I.tcn:t, rL àGoíóô .ú Ato Cmilllto ô,3úl2eL-G?/CGJ (E t.duôl _ 1e ê 21 gral5);

hl âs lníorr§a.r ô cP.l .]lo d. .r.eo.r..ô1rtdâ.1ê ó sortttdt .b C.rtlóao, rr.rcnÔ. tltul..Í:lrd. ..Í coní.rlô p.lo 1ít Í!3.ú c óê.tlnât

c) à rtlritlclrb.b ttí. CêÍtÍr§o Dd.rl ie. cdúlrÉ lE rítê ó ÍríàrDt Ô jtstíç' ô Est.ô ô r-Dú (ü.tr.p.rus.br,

d) €sta crraldao taa a II v.tl(& (b ..1t1(b rliist-rt rD DÍotocolo rh Ltl(a ô lea, ícas.lv.d. . oôr&Ftortãl& ó (raatln tarlo co

!) o <ü1go i! Í6tÍ!êtô Fnà vôlrÔçõ il§tê ôo-nto a a/rtallIJ

PmcessoJudicial el€dirico - Tlrcujüris - l,lVEB PágiDa I de 1
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ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

GAB!NETE DA PREFEITA

ATES_TAOO_DE CAPACIDADE TECNICA

. Â ir_'si, r:-'.'r:3 parâ os devidos íins de d:reito, q'ue a empreu E. p. C.
MONTETRO rirRult insr:rita no cNpJ 14 4il7 436/000161, rocarizada na Av:
José dc [:s1:irrk,] Santt>, 5g3, perpetuo Socorro. Macapá-Ap, forneceu, Gênero
Àlimenticio rlo r)oriodo maio a dezembro 20lg:
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foram executados

i'ra,:uúba-AP, 06 de maio de 2019

Bclizc Conceiçacl Ramos
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Fr! '!a
Pracuúba
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DEC|-ARAçAO - ATENDTTENTO AOS REQUTSTTOS DO EOTTAL
lnciso Vll, arl.40 da Lei n.o 1O.5201200.2

PREGÂO ELETRÔNrcO N.O O4OIã}ã)

R. J. COSTA EIREL (tZS ETPREENDITENTOS), CNPJ n.o. 14.487.tí36/000í-6í,
sediada à Av. anoel Eudoxio Percira, í 908.4- macapá/Amapá, declara sob as
penas da lei que possui todos os requisitos exigirlos no Edital de Pregâo Eletrônico
n.o 03312020, para a habilÍtação, guanto às condíções dê qualíficeção jurídica,
técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal, DECLARANDO, ainda, estar
ciente que a falta de dendimento a quahuer exigência para habilitaÉo constante
do Edital ensejará aplicação dê penalidades à declarante.

Macapá-Ap, 19 de outubro de 2O2O.

JUCA COSTA
CPF: 006.772.142-7E

CNPJ: l/í.rl67./í:l6r(xr0í {í
R. J. CO§TA EIREU

R I. CO6IA ÉMU

CNP, (MD no 14.147.436/0001{1

líE Íiçlo Estatial n'. 03.042575-1

t d.íeçc Av. Manoel tudoxio PeÍeiÍa, 1908-Â- MeiprAmeÉ

ENIPFTEEN DI ÍVIENTOS

R ',. COSTA EIRIU

CI{PJ 0íO Írô 14.,187.436/0001ã

lnrdiÉo Cst t al n' 03.(x2575-1

E rdül(Dr Av- MaÍD€l Eudoúo Peíeira 1Í)m-À - itl&apí maÉ



À-x

Etwt PFaEEt\aot lvl ENToS
R J. COSTA EIRIII

Ci*, (MD no 14..í87í36rc(n!-6,

líE Í(áo Cíânla, n'. 03.0425751

tÍdst{a Àv. t àíEl Eu&io Peídra Í)(B-A - irlepíÀn pí

R. J. COSTA EIREL (m EIPREENOIilEI{TG9}, inscrita no C.N.P.J. n.".
í4.487./B6rqr0í 6í, por intermédio de seu representante legal a Sra. RUAI{A
JUCA COSTA, portadora da Carteira de ldentidade no í3068í - SI,AC - CENTRO e
do CPF no 006.772.112-78, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do aft.27
da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acÍescido pela Lei n.o 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que náo emprega menor de '18 (dezoito) anos êm trabalho
notumo, perigoso ou insâlubrÉ ê não emprega menor de '16 (dezesseis) anos.

Ressalva: empÍega menor, a parlir de 14 (quatoze) anos, na condiÉo de
aprendiz ( ) Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

RUANA
CPF: § 772.112-7A

CNPJ: 14./t87./§6rlxt0í 4í
R. J. COSTA EIREU

DECLARAÇÂO- r.rÂO UflUZIçÃO DE ÍrÃO DE OBRÂ
IilFANTIL PREGÃO ELETRÔNICO N." O1OI2O2O.

R r. co§ÍA EnEJ

CiPJ 0f) ÍP 1,+.a87.,+36m1{1

líE rilo tlinlc n'- 03-01575-1

E,ldar!@ Av. M.írl Eúdüb Pêíêira. 1$8-Â- M&aprAíÍtaÉ

Macapá-Ap, 19 de oúubro de 2020.
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EIVt PF'E EN DI ÍVt EI\ITOS
R r.cosT En

C P,0is) íto 1,i.,187.435[m1-61

líEsi;ao €íantd n'. 03.0,t2575 -1

EÍrdãqu Àv. lrúod Eudoüb PêíEirâ, Ím-A - lúEpíÀrBÉ

I

ANEXO fl

DECI.ARAçÃO DE ELABORAçÃO INOEPENDENTE DE PROPOSTA

RUANA JUCA COSÍA, como representante devidemente constituído cíe R. J.
COSTA EIREL (tlZS EIPREENDIENTOS), inscrita no CNPJ no
14..187.4361000í 6'1, para fins do disposto no item (coínpletar) do PREGÃO
ELETRôNICO SRP N' o{íítl2am - PilLJ, declara, sob as penas da lei, em
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, gue:

e) a propoía apresentada paÍa participar da ÍrREGÃO ELETRôMCO SRP N"
04l0l20m - PnU, foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o
conteúdo da proposta não Íoi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discúido ou Íecebido de qualquer oúro participante potencial ou de fato
da PREGÃO ELETRÔMCO SRP N' O4.AI2O2O - PÍ{LJ, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
b) e intenção de apresentar a proposta elaborada para paÍticipar da PREGAO
ELETRÔNICO SRP N' o/i,,tz0m - PilLJ não foi informada, discúida ou recebida
de qualquer outro paÍticipante potencial ou de fato da (iderúificaçáo da licilaçáo),
por qualquer meio ou por qualquer pessoa,
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisáo de
qualquer outro participante potencial ou de fato da PREGAO ELETRONICO SRP
N" O,{0r2020 - Pf,LJ quanto a participar ou não da referida licitaÉo;
d) que o conteúdo da proposta apÍêsêntada pera participar da PREGÃO
ELETRÔMCO SRP N" ío4onozo - PXL, não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discrrtido com qualquer outro participante potencaal
ou de fato da PREGÃO ELETRÔNICO SRP N' 04umm - PilLJ antes da
adjudicaçáo do objeto da referida licitaÉo; _
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (PREGAO
ELETRÔitlCO SRP N' 0í/0/'I2O2O - PnLJ náo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discúido ou recebido de qualquer integrante de (órgáo
licitante) antes da abertura oficiel dâs pÍopostas; e
0 que está plenamente ciente do têor e da eÍensão desta declaraÉo e que detém
plenos poderes e informaçóes para tirmáJa.

Macapá-Ap, 19 de outubro de 2O2O.

LC
JUCA COSTA
006.772.'rait-78

C PJ: í 4.aa7./|:l6r0mí 6í
R. J. COSTA EIREU

R J. COSIA ENSJ

C,{PJ 0r} íro 14.{47.436rc001{1

IrE ÍlCo Esrrrc n'. o3-íx25.ls-l

El|daít@: Av. fíâíteJ €udGio PêíeirÀ Ím-A- Me(epíÁmâÉ

-I

CPF:



V

ETPRESA: R J. COSTA EIREL (tzs EtpREENDtmENToS)
GNPJ: í'1.487.4:t6/qt0í .ôí
ENVELOPE I. PROPOSTA

G.IVIPF'EENG'IAáENÍOS
R ,'. CO§IA ENE I

CtPj 0,G) Do 114E2436rcúí{1

IrEdlCo E túJd n'. 03-04575-1

&í.r€@ Av. liiaôoel Eudo(b FerEirÀ lgH - lrepá/Ah.pá

EDITAL - PREGÃO . CPUSEilIAP
A

A PREFEITURA TUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

R I CO§TA EMU

CteJ 0#) Ír. 1,a.482436io4n{1

lrEolcao çrfad n'. Í8.012515-1

ErútS Av. fr.ood erfuio P.í!ia tif,-+ M.@o{^m.d

Endereço: Av. Tancredo lloues, no 2.605 - Bairro Agreste -
Laranial do Jari - Amapá - CEP 69.920{t00.

Pregodro - EliüvALDO BALIE|RO TACHADO



16t10t2020 www.licitacoes-ê.com.bí i
'.rOR lÊ? COIâêRÀS S;RMDoe E onFú§ - F h ôdÉló 29701102 I
uc!1cm6t ENlvArrôBÂlrEr&oÀlÂcHÀoo
prcscrD- Fi Í.píÓglãgáo: 03102202r

ar6nó'ôênlô I sac Bg i ouvdoÍia

Sâlâ de d6pulã Pêsquisa avançada Suas licitaçÕês Banco de Prelos 4udã

MUI{ICIPIO DE LARAIIJAL OO JARI

MUN|CTP|Q DE LÂF^NJAL DOJART /{2) COMPRÀS SÊRV|COS E OBRÂS a

ENIVALOO BALIEIRO MÀCHADO
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d,s 03 m€â€s, de âcordo com as €spêcincaçô€s ê quantdâdês, conloÍÍn€ dês.Ílto no Ansxo I do Edital.
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Poíúguê§ Moêda da licitâçãô (RS) Rêal

Nadoôal Mo€{iâ da proposrâ Mo€da da lic.ileÉo

ÊletrOnico EqualizãÉo ICMS Náo

PíqÍosaçào Altoháü@

Licitaçôes

Licitação lno 8384321 §

EdiEI

Pâíicipação do fomeêdor

lnicio âcolhiÍfiânto dê píoposas

AbsÍturâ dâÊ propostas

AbÉugêmiâ dá dispúa

]]po de à@ranenlo dâ displh

Lote [n'1]

Rêslmo do to1ê CESTAS 8ÂstcÀs.

Tralahenlo aplicado Com lÍalamenio diíerenciãdo parâ ME/EPP/cooP @E&EEB

Tlpo de dspurâ Deroto No 10-024 - Í\rodo de disputá âbêfto criléno dê sêlÊçáo Toda§ as prcpo§las

Súuãção do lote Adjrdicádo t Dâtaeôhoráno 16/10/2020-1104:16851

Íempo minimo lancês intermediános 5 s€gundo(si Têmpo ninimo cobtu melhoroíerla 5 segundo(s)

Tempo dedi§pura sessão públi@ 10 minlt()s Tempo de prorogã€o aulomâli@ 2 miiulois)

lnte&âlo m inimo díêrênÉ de valô€s R$ 1 ,00 Valor minimo côlÍir mêJhd ôíê.iá RS 1 ,00

Valoreslimadodo lore R$ 449.490,00

CNPJ 14 487.436/0001$1

Fohêc€dor vêncedn R.J. COSTA EIRELI

Têleto.e (S6) 991611601

NOMê CONIAIO RUANA JUCA COSTA

AreÍnalrdo RS450.350.00 cont arâdo R$ 449..t90.00

Justifi@tva Alicnanlê átendo! os rêquisilos do Édital

rt

https://www.licitacoes-e.com.bíaop/consultar-detalhes-licitacao.aop 1:
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Licitação [no 838432] e Lotê [n" 1]

Respoosável

MARCIO CLAY DA COSTA SERRAO

Prego€iro

ENIVALDO BALIEIRO MACHADO

Apoio

HEIOER GONCALVES BUNA

Lista de fornecedores

Parlicipantê Segmento Situação Lancê

1 R.J. COSTA EIRELI ME' AÍêmatanlo R$ 443.490,00

2 LUSIANE DOS SANTOS P CORREÂ- ME ME' Desclâssiícado R$ 450.340,00

3 IDEALLIZE EIRELI ME Classificado RS 458.790,00

4 OLIMAQ COM. E SERVICOS EIRELI EPP' Classificado R$ 687.600,00

5 ANDREY ROGERIO GABRIÉL DA ROCHA ME Clêssifcâdo R$ 1.000.000,00

Moslrando de 1 âté 5 c,ê 5 regisiros

''lipo de sogmento d€darado no ato d€ €nkêga da pÍoposta. Não nêcessariamênte íefete o üpo do sogmenlo alualm€nte declarado.

' 6gênda dos lipos dê sogmenlos: OE-OJtÍas Empresas I ME-Micro Empresâ | CooP-Cooporatúa I NO-Náo dêfinido

Lista do mensag€ns

f N5

D€ta/Hora lance

16/10/2020 08:36r14:431

1 3 I 1 O 12020 1 1 :M :44 :7 81

13/10/2020 10i15i19:615

1 31 1 0 n020 1 0 :23 :44 :7 99

11/10/2020 00:13:34:367

Data e ho.a do registro

1 31 1O|2O2O 09:31 107 :7 U
1 31 I ol202o 0931 :07 :7 U
13l1Ol2O20 09 31:O7:7U

13hO12020 09 31 O7:7U

1 3h 012020 09:31 :07 :7 84

13h01202o 09:31 0l:784

13l1Ol2O2O 09 31 01:144

1 31 1 0t2O20 09 :31 :07 :7 84

13110!2020 09 31 07 7A4

Pârticipantê

SISTEMA

SISÍEMA

SISÍEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

stsÍErrA

O vâlor mínimo enlrê lances do
R$1.00 - quando este nào lor o

O valor minimo enlre lanc€s do
RS1.00 - quando este não íor o

próp
molh

pÍóp
melh

Mensagem

Comêçou a disputa do lotê.

A mêlhor proposta foi de R$590.370.00, que é o menor valor oÍertâdo paÉ este lote.

Existem €ntêndrmentos do Tribunâl dê Contas da Uniáo (TCU) de que inlêrvalos de têmpo enÍe
lances rspíêsênlam mars uma soluçào na busca de rsonomia enlre lic(antês.

Em atendimênto do Acórdáo do TCU n' 1216/2014 - Plênáíio, podêrá sêr dêmandado o
prsenchimenlo de CAPTCHA ênlro os lancês dê um mesmo íomecedor-

O tempo mÍnimo ontre lancês do própno fomecedor em releção âo sou último lance dêverá ser il.
5 segundo(s), - quando esle não for o melhordâ sâlâ-

O tempo mÍnimo entre fornecedores em relâção ao melhor lânce de sále dêvêíá sor de 5
seguodo(s).

13h01202O094307:?U SISTEMA

13t101202o 09 4507784 SISTEI\,íA

13hO12O2009:47:07:7U SISTEMA

13t1O12O200949:07:7U SISTEMA

13t1 20m Og 51:O7:7U SISÍÊMA

13t1Ot2O2O Og 53 O7:7U SISTEMA

13/10/202009:55:071784 SISTEMA

ío íomecedor em relaçéo âo seu úllimo lance dêvôÉ seÍ dÊ

rio fomêcedoÍ êm relaÉo ao sêu úllimo lance dêvêrá sêr de
or da sâla.

No nodo de disputa abeÍto, a otâpa de eíüo dê lances na sessão pública duÍaíá í0 minulos e
após isso. ssrá pronogada aulomaticameôte p€lo sislêma quanclo houver lance ofeítado nos
úhimos 2 minutos do período de durâçáo da sessáo públic€.

Senhores Licitantes iníormo que o vâlor médio para este lote é de RS 449.490,00.

Prezaclos, estâmos próximo eo enceÍÍemento do tempo de 10 minutos pâ€ â fase de enúo de
lances.

A disputa seíá píonogâda eutomelicámênte pelo sistema quando houver lance oÍeíado nos
últrmos 2 minutos da sêssão pública.

Na hipótese de náo havêr novos lanc€s. a sêssâo pública será encerEda automaticamonte.

Havêé pÍoÍrogaçáo aulomáüca da êtepa de ênvlo de lances em 2 mrnutos, e ocorÍeÍá
sucessrvâmente semprê que houver lâncês ênvrados nesse periodo dê prorÍogaÉo, rnclusrve
quando se tralar de lances intermediános.

Haverá píorrogaçáo âutomátrca da êtapa dê envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá
sucesslvaínent€ sempre que houvêr lâncês enviados nesse perlodo de prorÍogação, incluslve
quando se trâtár de lânces ihtêrmediários.

Haveé pÍorrogação aulomá|rcê oa etapa de envio de lances em 2 mrnulos, e ocoÍrera
suces,rv6mêntê sempre que houver lencos envrados nesse peÍiodo de pronogação, rnclusrve
quando se tratat dê lances inlefmêdrários.

Havêrá prorrogaÉo automâtica da êtapa de envio de lancês êm 2 minutos, ê ocoíÍ€tá
sucêssNamento sempre quo houvêr lancss enviados nesse peÍiodo de prorogâção, indusive
quando se trataí de lances intêímediáíos.

Heverá proÍog€Éo automática da etapa de envio de lances em 2 minulos, e ocoíÍeíá
sucessNamenle semprê quê houvêí lânces envEdos nesse peÍiodo de pronogaÉo, inclusive
quando se trátaí de lances inlemediáaios.

Hâverá proíÍogação âutomâlice de etapa de envio de lances em 2 lnrnulos. e ocofterá
sucessrvamenle sempre quê houver lances 6nvrados nesse perÍodo de proÍtogaÉo. rndusive
quando sê tralaÍ de lances intêrmêdiános.

Haverá prorÍogâÇão automáti:â de etâpâ de envlo de lances em 2 minulos, e ocoreía
sucessivamoniê s€mpíe que houver lances env,ados nes"se peÍlodo de pronogaçáo. rnclusrve
quando sê lreteí dê lancês anteÍmêdiános-

Haverá prorÍogâÉo automáüca da êtapa dê ênvio cle lances em 2 minutos. e ocorÍerá
§lcsssivam€nlê sêmpaê que houvea laícês envjados nesse período dê pronogaçào. tnclusrve
quândo se líatâr de lances intermediános.

13/10/2020 09 35:58:077

'13/10/2020 09:39:07:784

13/10/2020 09:39:07:784

1 3t 1 012020 09:39 :01 :7U

1 31 1 0l 2O2O 09:41 :07 :7 U

PREGOÉIRO

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

Erll

https://www.licilacoes-e.com.br/aop/consultar-detalhes-liciiacao.aop 1



161'1012020

Dats e hora do rêgistro

13110120m 09:57:07:7U

Participante

SISTEMA

www.lacitacoes-e.com.br

quando se tratar de lances inlermedrários

Hevêrà píoíÍogáÉo eutomálicá de
sucessavamente sempre que houve r lancês enviados nesse periodo de pÍorÍogâÉo.

elâpe de ênvo de lánces em 2 mrnulos, e13/10/202009:59:07:784 SISÍEMA

13t1O12O201001077U SISTEMA

13t1Ot2O2010:0307744 SISTEMA

13t1Ot?02O 10:O5:O7:7U SISTEMA

13110120201007:07:784 SISTEMA

13/10/2020 10 09;07:784 SISTEMA

131101202010:11:07:784 SISTEMA

13110120201O:13:O7:7U SISTEMA

13t101202O 10 1507:784 SISÍEMA

131101202010:17:O7:7U SISÍEMA

13t101202O10.19.O7:7U SISTEMA

13l1ol202010:2107:784 SISTEMA

13l1Ol2O2O 10 23 A7:744 SISTEMA

131101202010:25:07:784 SISTEMA

13t101202O 10 27 07:744 SISTEMA

1311O|2O2O 1Ot29 O7:744 SISTEMA

13/10/202010:31:07:784 SISTEMA

\,/ 13/10/202010;33:07:784 SISÍEMA

13i 10/2020 10135:07:784 STSTEMA

13t1O12O2010137:07:784 SISTEMA

1311Ot2O2010:39:077U SISTEMA

13l1Ot2O2O 1A 41 01:744 SISTEI\,A

13t1O1202010:43:07:7U SISTEMA

13t1012O2O 10:45:07 tt% SISTEMA

13t1Ot2O20 10.47:0717el4 SISTEMA

13l1Ol2O2O10,49tg7t7% SISTEMA

1311ot202010.s1:07:784 SISÍEMA

t

Hâverá proúogâção automátca da €la
sucessivamente semprê quê houvêr la

Mensagem

pâ de ênvio de
nesse periodo de prorroqaÇâo.
lances em 2 minulos. e ocoroÍá

quando se trâlâr de lances intermediários.

Hâverá píorÍogaÉo automálica dâ êlapâ de envio de lanêes êm 2 mrnlitos. e ocorroÉ
suc€ssivamente sempre quê houver lances enviâdos nesse pêriodo de 9Íorrogação. lnduslve
quaodo so tratâr dê lances inlermodiários.

HaveÍá prorÍogação aulomálica da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorerá
sucessivamentê sempre quÊ houvêr lânc€s enviados nêsse pêríodo de prorÍogação. indúsive
quândo se tralar a,e lancês intermêdiários.

Heveíá píonogeÉo aulomálica clâ elãpa dê envio de lences em 2 minutos, e o@rrêÉ
suces§ivamente sempre que houver lances ênviêdos nesse periodo de proÍroqâÇão, indlsrve
euando se lÍâtar de lances intermediários.

Hâv€rá pÍorÍogação automálcâ da elape de ênvo de lanc4s em 2 íhinutos, e ocoÍerá
sucêssivamenlê sempre qL,ê houvêr lancês ênvádos 1êsse pêíodo dê pronogâçáo, rndusive
quando se lÍatar de lances int€rmediános.

Hevêrá pÍoíogaÉo eulomáticâ dâ etepe dê ênvÉ de lânc€s êm 2 minulos. e ocoÍ6Íá
sucessivamenle sempíê que houver laíces env6dos nesse perlodo de proíogeção, rnclusivê
quando se lratiâÍ dê l6nces inteÍmediários.

Heverá proíÍogeção automábca dê elape de onvro de lances em 2 mrnutos, e ocoÍêÍá
sucessivamenlo sêmpíe que houver lanc€s env6dos nêsse p€ríodo dê prorÍogaÉo, rnclusivê
quando se lÍalêr de lânces lnteÍmediários-

Hâverá prorÍogaçáo âutoÍháticã da €lapa dê envio de lences em 2 minúlos. ê oconêrá
sucessivamêhlê sempre que houver lances enviados nesse período de pronogâÉo, inclusMê
quândo s€ lreierde lencês intêÍmêdiáíios,

Heveé prorÍogação automática da êtapa de €nvro de lances êm 2 minutos. g ocorÍerá
§ucessivamenlê sêmpre quê houvêr lanc€s ênvEdos nêsse p€riodo de píorÍogeÉo. rndusrvê
quando se lrâtiâr de l€nces ,nteÍmediários-

Haverá proÍogêçáo automáticã dâ êtapâ de êovio cle lancês êm 2 minutos. e ocorerá
suc.ossúâmenle semprc quo houvêr lán@s enviâdos nes§e periodo de prorogeção, rndusNe
quando se lratiâr dê lahcê§ inteÍmediáÍios.

Haverá prorÍogação automálDâ de elepa de ênvlo de lancês em 2 minutos, e ocorÍerá
sucessivamenle s€mpre que houveÍ lânces ênvBdos nêss€ p€ríodo de prorogaÉo. rndusrve
quando se tralar de lances intêrmêdiários.

Haverá prorogação automáticâ da êtapa d€ envio de lances eín 2 minutos. e ocorrerá
sucossivamonlê sêmprê quê houvêr lan@s enviados nesse periodo dê prorÍogeÉo, inclusrve
quando s€ lretâr dê lâncês inteÍmediários-

Haverâ prorogâçráo automática da êtrapa dê enviô de lances êm 2 minutos, 6 ocorrêrá
súcêssivamenlê sempre que houvor lancês enviados nesse período dê prorrogaÇão, indusivê
quândo se tratâr de lances inteímodiários-

Haverá pÍorÍogaÉo automáticâ da otapa da envio de lances em 2 minutos, e ocorrêrá
sucêssivâm€nlê sêmpre que houvêr láncês enviedos nessê periodo de prorrogâÉo, inclusrve
quando se tratar dê lânces intermodiáÍios.

Haverá prorrogâÉo automática dâ etâpâ de ênvio de lances em 2 minutos. e ocoÍÍerá
sucessivamenle sempre que houve.lâncês enviados nêsse perlodo de prorÍoga9ão, indusive
qúendo se trâter dê lencês intemôdiários.

Haveaá prorÍogaçrào âutomáticã da êtrapa d€ ênvio cle lances €m 2 minutos. e ocorerá
sucessivamenle sempre que houveÍ lances enviados 4esse periodo de proíogação. rnclusive
quando s€ lralar de lancês inlermediáÍios.

Haveíá proÍÍogaç"ão âulomálicâ da êtapa de onvio de lances em 2 minulos, e ocorÍerá
sucessivamênle sêmpíe que houveí lan@s ênviados nesse periodo de prorrogaçáo. indusive
quândo se líalar de lances intermediários.

Hâverá proríogaçào aulomálicâ da êtapa de ênvio d€ lances em 2 mrnulos. e ocorÍerá
sucossivamonle sempÍe que houvêr lances enviâdo§ nessê pêÍíodo dê prorogeção. rnclusrve
quando se trãtar dê lancês inteímêdiános.

Haveíá píonogaÉo automáíca dâ etapa de envio de lanc€s em 2 Ínanutos, e ocoíÍerá
sucessivamente sêínpro quê houvêÍ lânces ênviados nesse per,odo de prorro,gâçâo, indusivê
quando se tÍâtar de lances intermediános.

Haverá prorrogaÉo aulomáticá dâ etâpa dê envio de lances em 2 mrnutos, e ocoarerá
sucêssivamenie sempre quê houver lancês enviaclos ness6 peÍiodo dê proÍÍogação, inclusue
quândo sê tretsr de lânces inteÍmediários.

Haverá proÍrogaÉo automáüca da êtiapa dê envio de lances em 2 m,nutos, e oa,oretá
sucessNament€ sempre que houver lancê§ ênviados nesse periodo de prorrogação, inclusrve
quando se tralar de lances inlermediários.

Haverá pÍoÍrogáÉo âutomállca dâ êtapa de envio de lances em 2 minutos. e ocorrerá
sucessivamênt€ sompr€ quo houvêr lanc€s ênviâdos nêssê periodo dê proÍogaÉo, inclusive
quândo s6 tralar de lancos inlêrmediános.

Hávêrá prorrogaÉo automática dâ elapâ de ênvio de lances êm 2 mrnutos, e ocoreÍá
sucessivamente sempre que houver lences enviados nessê periodo cle pronogação, inclusive
quando sê tralar dê lances interÍÍêdiános.

HaveÉ prorrogaÉo âutomáliaâ da elapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorÍeaá
sücessvamente sempre que houver lancês enviedos nesse pêriodo cie proíÍogação. rnclusNe
quândo s€ tralaí de lances inlermediános.

Haverá prorÍogação automátrca da etapâ de envio de lances em 2 minutos. e ocoÍreÍá
sucessivamente *mpre que houver lánces enviados nesse periodo de proÍogaÉo. tndusive
quando se lralaÍde lancês inteÍÍnediános.

Haverâ prorÍogáçáo automáücâ dâ elapa de envro de lancrs em 2 mrnulos. e ocornerá
suc€ssivameniê semprê que houver iânces envÉdos nesse penodo dê pro.rogaÇáo. rndusrve
quando s€ lÍatar de lancês intgÍmêdiários.

Hâverá proíogâção automática da etapa de envio de lances em 2 minutos. e oconerá
sucêssivâmêntê sêmpro quê houveí lances enviados nesse pe.íodo dê pronogação, nclusivc
quando se lrâlâr de lancês intêrmêdiános.

https://www.licitacoes-e.com.br/aop/consultar-dêtâlhes-licitâcao.âop 2
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1 3 I I 012020 10.53:07 t7 84

Participante

SISTEMA

Mensaqem

çáo automálica da elapa de envio de lances em 2 minutos, eHaverá pro.roga
sempre que houver lânces enviâdos nessê peíiodo de proíogâçã

quando se tralar de Iànces intermediários.

HaveÍá proírogação automálica da etâpâ dê ênvio de lances em 2 minutos, e
sucessivamenie sempre que houver lances enviâdos nessê pêííodo dê píoírog
quêndo se tralár de lances intermediários.

Haverá pÍonogaçâo automâlicá da etapa dê envio de lances êín 2 minutos, e ocoreaá
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse peíiodo de proírôgaÇão, inclusivê
quando se tralar de iancês inlormedaários.

Haverá prorÍogação automálica da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocoÍÍerá
slJcêssivamente s€mpre que houver lances enviâdos nesse periodo de paorrogação, inclusive
quando sê Íalar de lances intermêdiários.

Haveíá píoírogaÉo automáljce da elapa de ênvio de lances em 2 minutos, e ocorrerá
sucessivâmênte sempre que houver lâncês ênviâdos nessê pêriodo dê pronogação, inclusive
quando se trâtaa de lances inteÍmediários.

HevêÍá prorrogação automálice da êtape de envio de lances em 2 minulos, e ocorrerá
sucessivamêntê sempre que houver lances ênviados nêsse periodo de prorrogação, incllsive
quando se hatâr de lances inteÍmediários.

Haveíá proarogaÉo automálica da elapa dê ênvio de lances em 2 minúlos, e ocorrerá
sucessivamente semprê que houver lânces ênviâdos nessê pêíiodo de pronogaÇâo, inclusive
quando se tratar dê lancês intêÍmediários.

Prezados, â sessão públicâ de envio de lances esta êncerrada.

Não há fornecêdores em situação de ompat6 conÍorme a Lei Complementar N.123 ou a Lei
N.í1.488/07 llei das Coopêrativas).

A menor proposta foi dâda por LUSIANÊ DOS SANTOS P CORREA - IUE no valor de
R$450.340,00.

A disputê do lote êstá âberta pêra considêrações Ínais do Pregoêiro.

A disputâ do lote íoi definitivamente êncenada.

ESTAI,IOS ENVIANDO VIA SISTEMA A PROPOSTA REAJUSTADA AO VALOR FINAL
ARREMAÍADO

Bom dia Sr Prêgoeho. informamos que a empresa orã arrematante nâo informou maÍca no ilen
17 Ovos êm sua Propostâ iniciel. Pêdimos sua DesclassiÍcação-

Sr Pregoeiro, a empresá ora aÍÍematante, tanlo na sua Proposta inicial como na Readequada rr;
infoímâ a Marcâ do itêÍr 17 Ovos. Pedimos suâ Desclassiícação.

Senhor lacitante, o valor eslimado pela Administração é de R$ 449.490.00, caso tenha interesse
€m contrâtar, deverá ajuslar o valordê sua proposta paaa o valoí proposto p€la Adminiskaçáo

Aceitamos seu vâlor Administrâtivo de R$ 449.490,00

s€nhoÍ prêgoeiro, e propostâ da licitante ora arrematante nâo atênde a espeficicâção do êdital fi(
item 16-2 leka b. solicito dêsdassificação.

bom dia sênhor pregoeiro, a proposta inicial e reajustada da empresa oÍa aarematante não eslá '
acordo com o edital no quê tângê o itêm '16.2 letra A, solicito desdassificação da mesma.

senhor pregoeiro, solicitamos êsclarecimento quanto a desclassilicação da êmpresa, haja visla
que ênviamos a proposta êm lempo hábil, e até a documentaçáo e proposta fisica a essa CPL
POR FAVOR aguaÍdâmos sua mânifestação junto ao sistema.

senhoa pregoeiro, solicitamos esclaaêcimento quanto a posiÉo da empresa ora arremalanle, o
valoí do lance Ínal da empresa íoi 450,350.00 ficando em 2ó lugar. agoía a mesma apâaece côr
um vâlor diferênte (êstimado) e eÍn 1' lugar como ar.emetante

em nenhum momento vc se maniÍesia no si§lemâ chamando a empresa paía nêgociaÍ, a dâta ci
êleboÉÇão dâ propostâ rêâiustâda dâ licitentê é do diâ 15/'10 sendo quê até ontêm ao Ílnâl do
e)(pediente a empresa aÍrematânt€ era a Lusiane.

e o que mâis nos châmâ â ãtenção é qt.le a licitâniê já foi dêclarada vencedora. senhoÍ pregoeir
solicitamos esclârecimentos quanto aos questionamento cilado.

Senhor licitânte LUSIANE DOS SANTOS P CORREA - ME, primeiramênte peícebe.se que V Sâ
náo está acompanhando o chat do sisiema. pois a empresa ora vencedora foi convocada no
15110/2020 às 17h11min e a mêsma respondeu no mesmo dia às 17h49min

Quanto a sua desclassificâÉo, os motivos estão logo abâixo, no ileíÍr 'FORNECEDOR
DESCLASSIFICADO", onde V Sr podeÉ analisar.

Ouanto ao pedido de desclassiÍcação fundamentado no item '16.2 "a" do Êditâ|. o mêsmo não
poderá prosperar. haia vista êsse item não seÍ inâbilitatório, Em câso de ornissâo, considerar-se'
aceilo o prazo citado nesta alinea.

Ouanto a documentaçâo êncaminhadâ â esta CPL, veriÍcamos, como no sistêmâ, a âusêncra a.
folha 2 em diante da procuraÉo ê as ópias não estavam autenticadas

Recurso sem motivação

www.licitacoes-e.com.br

Í

13hOl2O2O 10 55 07:784 SISTEMA

131 1O1202O 10 57 07:784 SISTEI\,4A

1311ODO2O10:59:07:744 SISÍEMA

13hOl202A 11O1:o7 7a4 SISTEI\rA

1 3h0 12020 11 :O7 tO7 :7A4

I 3l11D020 11 :07'.07 :784

1 311012020 11.O7 iO7 t7U

1 3 l 1 0 1 2020 1 1'.O7 .Ol :7 U
1A102OZO 11112'.53:U2

1 31 1012020 12:1 0 :1 0:812

1 3 I 1 O I 2020 1 2 :29 :29 :0 4 I

13/10/2020 15:03:33:748

1 5h 0 12020 17 : 11 :O1 :44O

1 5 h 0 I 2020 1 7 t49.59 :4 1 1

161 1Ol2O20 0A:52:27.225

1 6 I 1 Ol 2O2O 08:U :37 : 481

161 1 0 I 2020 08 :57 :14 :61 1

'l 6 I 1 O I 2020 09 : 1 7 :s3:7 7 9

1 6/1 0/2020 09:20:39:867

1 6l11D02o 09:22:21,7 12

'16/10/2020 10:10:34:980

1 61 1 Ol2O20 1 0:1 2:23:330

16/'10/2020 10:15:30:191

SISTEMA

SISTEMA

LUSIANE DOS SANTOS P
CORREA - ME

R.J. COSTA EIRELI

R,J. COSTA EIRELI

PREGOEIRO

R,J. COSTA EIRELI

LUSIANE DOS SANTOS P
CORREA. IUE

LUSIANE DOS SANTOS P
CORREA- ME

LUSIANE DOS SANTOS P
CORREA - IUE

LUSIANE DOS SANTOS P
CORREA. IIE

LUSIANE DOS SANTOS P
CORREA - I\,|É

PREGOEIRO

PREGOEIRO

PREGOEIRO

16/10/202011:03:35:073 PREGOEIRO

Moslrando de 1 atê 77 de 77 Íegislros

Legendâ das cores do tipos de mensagens: recúrso I chât I outrâs

161101202010:18:44:584 PREGOEIRO

Lista de lances

Nome do íornecedorDatê/Hora lance ! Lance

1 0711012020 1547:57:782 * R$ 590.370,00

2 Oall1lzl2o 16.48tg2i232 - R$ 709.230,00

3 OghOl2O2O 19:1113:282 - R$ 796.500,00

4 1Ol1Ol2O20 165357'280 - R§ 747.000.00

5 11/10/2020 00:13:34:367 - R$ 1.000.000,00

6 '13/10/2020 09:32106:596 -- RS 580.000,00

7 13110t2o20 O9:3302:421 -- RS 579.990,00

https:/ 
^,&w.licitacoês-e.com.br/âop/consultar{etalhes-licitacao.aop

IDEALLIZE EIRELI

LUSIANE DOS SANÍOS P CORREA- I\,íE

OLIMAO COM. E SERVICOS ÉIRELI

R.J- COSTA EIRELI

ANDREY ROGERIO GAARIEL DA ROCHA

R.J, COSTA EIRELI

IDÉALLIZE EIRELI

'Ji

13h01202A 11:03:07:784 SISTEI\,4A

13h01202O 11:O5O7:7a4 SISTEI\,A

SISTEI\,14

SISTE['A

SISTEI\,14

LUSIANE DOS SANTOS P
CORREA - [,lE
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Data/Hora lance

1 3 I 1 0 I 2O2O Og :33: 4 1 :a7 7

í3l10/2020 09:34:19:668

1 3 I 1 0 I 2O2O 09.35 tO7 t7 1 0

13/10/2020 oS:s5'37:564

I 3/1 0/2020 09:36:08:746

1 3 I 1 0 I 2020 Og :36 :32 :326

1 3/1 0/2020 09:36:52:654

1 31 1 0 nO20 09:37 :1 4 :17 7

13 h 0 12020 09:37 :42:4og

13/10/2020 09i38:07:667

13hOl2O20 09:3A29:575

13/10/2020 09:3a:49:957

1 3 I 1 O I 2O2O Og :39 : 1 2 : 1 7 A

'I 3 I 1 O I 2020 09 :39:26 :827

13i10/2020 09:39:56:827

1 3 I 1 0 t 2020 09 : 40 :32 :932

13/10/2020 0Cr40:55:6s2

1 3 I 1 O I 2O2O Og : 4 1 : 1 2 :2s4

1 3 h O I 2O2O Og :4 1 : 43'.21 O

1 3 ! 1 O I 2020 09 :4 1 : 56 :22O

1 3 I 1 0 DO2o Og : 42 : 1 I :583

1 3 h O I 2O2O Og :42 :28 :244

13h0l2O2O O9:42.48:Ug

1 3 l'l 0 I 2O2O Og :43 : 1 4 :97 I
1 31 1 0 12020 O9:43'-3r''1253

13/10/2020 09:43.59:796

1 3 I 1 0 l2O2O 09, 44,1 6 :7 4 1

1 3 I 10 n02O O9:rA:28 :7Og

1 3/10/2020 09:44:39:99'l

1 3/1 0/2020 09:44:48:896

1 3 I 1 0 I 2020 09,45 tO3 : 1 20

13/1O/2O20 OS:45:17:C68

1 3 I 1 0 I 2020 09'.45'.25 :49 1

I 3/10/2020 09:45:35:861

1 3/1 0/2020 09:45:53:854

13/10/2020 09:46:10:102

1 31 1 0 I 2020 09:46:27 :096

1 3 t 1 0 12020 09: 46'.44 :466

1 3 I 1 0 I 2020 091 46'.53.97 3

1 31 1 0 12020 0s:47 :47 :830

13l1Ono2\ 09:4406:259

13/10/2020 09:48:08:904

1 3 I 1 0 I 2020 Og : 4 I :22 : 1 68

1 3/10/2020 09:48:s9:889

13/10/2020 09:49:23:185

1 31 1 012020 Og :49:37 :21 1

'1 3/1 0/2020 09i49:53:494

1s/10/2020 09:50:08:008

13/'10/2020 09:50:20:168

1 3 I 1 0 I 2020 09: 50:24 : 1 97

13/10/2020 09:50i33:939

13/10/2020 09:50:49:575

'I 3 í 1 O I 2020 09 : 5 1 | 1 4'.O 1 2

1 3 I 1 0 I 2020 09 : 5 1 :25 :462

13/10/2020 09:51:35:078

1 3 I 1 O I 2020 09:5 1 : 40'.283

I 3 h 0 I 2O2O 09 : 5 I :52:829

1 3 h 0 12020 09: 52:Og : 1 4 1

13/10/2020 09:52:15:399

1 3 l'l 0 I 2020 09.52:25 :993

Nome do íornecedor

I
9

't0

11

12

14

15

16

17

í8
't9

20

21

24

26

2A

30

31

33

u
35

36

38

39

40

41

42

43

44

45

47

48

49

50

51

52

53

55

56

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

R$ 579.950,00

RS 579.940,00

R$ 579.900,00

R$ 57S.890,00

R$ 579.850,00

R$ 579.849,00

RS 579.840,00

R$ 579.839,00

R$ 57S.830,00

R$ 579.829,00

R$ 579.825,00

R$ 579.820,00

RS 579.819 00

R$ 579.815,00

R$ s1s.814,00

R$ s19.800,00

R$ 519.790,00

R§ 5í5.790,00

RS 514.800,00

RS 514.790,00

R$ s14.7ú0,ô0

RS 514.690,00

R$ 514.680,00

R$ 513.000,00

R$ 512.380,00

R$ 512.S70,00

R$ 511.000,00

R$ 510.650,00

R$ 5'!0.000,00

RS 512.900,00

R$ 509.800,00

RS 509.850.00

R$ 509.790,00

R$ 508.750,00

RS 508.740,00

R$ 507.750,00

R$ 507.740,00

RS 507.730,00

R$ 507.720,00

R$ 507.700,00

R$ 507.680,00

RS 507.690,00

R$ 507.670,00

R$ 507.650,00

Rs 507.640,00

R$ 507.620,00

R$ 5ô7.610,00

RS 507.600,00

R$ 507.580,00

R$ 507.590,00

RS 507.s70,00

R$ 507.450.00

R$ 507.400,00

RS 507.390.00

R$ 5ô7.380,00

R$ s07.350,00

R$ 507.200,00

RS 507.100,00

RS 507.180.00

R$ 503.000,00

R J COSTA EIRELI

IDEALLIZE EIRELI

R.J, COSTA EIRELI

IDEALLIZE EIRELI

R.J, COSTA EIRELT

IDEALLIZE EIRELI

R.J. COSTA EIRELI

IDEALLIZE EIRELI

R,J. COSTA EIRELI

IDEALLIZE EIRELI

LUSIANE DOS SANTOS P CORRÉA - ME

R,J. COSTA EIRELI

IDEALLIZE EIRELI

R,J. COSTA EIRELI

IOEALLIZÊ ÊIRELI

R.J. COSTA EIRELI

IDEALLIZE EIRELI

IOEALLIZE EIRELI

R.J, COSTA EIRELI

IDEALLIZE EIRELI

R.J, COSTA ÉIRELI

IDEALLIZE EIRELI

LUSIANE DOS SANTOS P CORREA. ME

IDEALLIZE EIRELI

LUSIANE DOS §ANTOS P CORREA.I\'Ê

LUSTANÉ DOS SANTOS P CORREA - I\,4E

IDEALLIZE EIRÊLI

R.J. COSTA EIREL'

IDEALLIZE EIRELI

LUSIANE DOS SANTOS P CORREA- ME

LUSIANÉ DOS SANÍOS P CORRÊ4. I\,4E

R.J, COSTA EIRELI

IDEALLIZE EIRELI

R.J. COSTA EIRELI

IDEALLIZE EIRELI

LUSIANE DOS SANTOS P CORREA- I\4E

IDEALLIZE EIRELI

LUSIANE DOS SANTOS P CORRÊA - ME

IDEALLIZÊ ÊIRELI

LUSIANE DOS SANTOS P CORREA. ME

R.J. COSTA EIRELI

IDEALLIZE EIRELI

IDEALLIZE EIRELI

R.J. COSTA EIRELI

IDEALLIZE EIRELI

R.J. COSÍA EIRELI

IDEALLIZE EIRELI

LUSIANE DOS SANTOS P CORREA - I\4E

R.J. COSTA EIRELI

IDÊALLIZE ÊIREL'

IDEALLIZE EIRELI

LUSIANE DOS SANIOS P CORREA - I\íE

R.J. COSTA EIRELI

IDEALLIZE EIRELI

IDEALLIZE EIRELI

LUSIANE DOS SANTOS P CORREA. ME

IDEALLIZE EIRELI

LUSIANE DOS SANTOS P CORREA - ME

R.J, COSTA EIRELI

IDEALLIZE EIRELI

,,tai

https://www.licilacoês-ê.com.br/âop/consultâr-dêtalhês-licitacao.aop
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Dala/Hora lance

I 3 I 1 0 I 2020 09 : 52 : a 5 :808

13/'10/2020 0S:53:20:853

1 3 I 1 O I 2020 09 :54 :02'.54 1

13/10/2020 09: :25:138

13i10/2020 09:54:29:383

13/10/2020 09:54:41 :810

131 1Ol2o2O 09 :U :51 :620

13/10/2020 09:55:1'1 :156

13/10/2020 09155r11 :568

1 3 I 1 o I 2O2o 09 :55 :24 :654

'13/10/2020 0g:55:28:363

1 3 I 1 O I 2O2O 09 :55 
- 42:5U

13/10i2020 09:55:53:315

I 3/1 0i2020 09:56i03:785

13/10/2020 09:56:25:189

13/10/2020 0S:56 50:27q

13/10/2020 09:57i10:071

13i10/2020 09:58:00:753

1 3 I 1 O I 2O2O Og :5A :Y :7 1 O

1 3/1 0/2020 09:58:49:337

13/'10/2020 09:58:52:530

'13/10/2020 09r59105:080

13/10/2020 09i59:10:097

13/10/2020 09:59i23:750

13/10/2020 09:59:39:122

'l 3/1 0/2020 09i59:58r6M

13/10/2020 10:0O:10:667

1 3 h O I 2020 1 0 :00 :24 :5gg

1 3 I 1 0 t 2O2O 1 OtOo :40'.20 4

1 3 I 1 O I 2O2O 1 O :O 1 :24:28 1

'13/10/2020 l0:0'l:38:875

13/10/2020 10:01:57:783

13/10/2020 10:02:08:408

13/10/2020 10:02:33:038

1 3 I 1 O I 2020 1 0 :02 : 46 :534

13h0/2020 10:02:58:456

13/10/2020 10:03:04:862

13/10/2020 10103:13:890

13/10/2020 10:03:28:628

13/10/2020 10:03:29:614

1 3 I 1 O I 2O2O 1 0 103: 47 :322

'l 3 I 1 O I 2O2O 1 0 :O4 : 1 0'.423

1 3 I 1 0 I 2020 1 0:0 4 :25 :53 4

13/10/2020 10:05:41:1'16

13/10/2020 10:06:02:500

1 31 1Ol202O 10:06:22'.17 4

I 3 I I 012020 10:06:39.27 5

13/10/2020 10:07:03:488

1 31 1012020 10:07 :27'.434

1 31 1 0 12020 10107 156,424

'13/10/2020 10:07:58:092

1 31 1 0t2o2o 10:08:07'.877

I 3h 0 I 2020 1O:08:'l 2:457

'l3l 1 0 12020 1O:OA'.24:O95

1 3/10/2020 1 0:08:38:383

1 31 10 I 2O2O 1OtO8t51 t207

13/10/2020 10:09:05:576

1 3/1 0/2020 I 0:09:25:481

13/10/2020 10:09:38:260

1 31 10nO20 10:09:57 :7 44

Lânce Nome do íornecedor

68

69

70

7l

74

75

76

7A

79

80

81

a2

83

84

85

86

87

88

9o

91

92

93

94

95

96

97

98

100

101

102

103

104

105

107

108

109

110

í1í

112

113

114

115

116

117

'118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

R$ 502.380,00

R$ 502.900,00

R$ 502.850,00

R$ 502.000.00

RS 502.840.00

R$ 501.980,00

R$ 501.950,00

R$ 501.400,00

RS 501.560.00

R$ 501.350,00

R$ 501.380,00

R$ 501.000,00

R$ 501.340.00

R$ 500.930,00

R$ 500.970,00

RS s00.950,00

RS 500.940,00

RS 500.900,00

R$ 500.800.00

R$ 500.750,00

R$ 500.780,00

R$ 500.740.00

R$ 500.000,00

R§ 490.9A0.00

RS 490.970.00

R$ 490.950,00

RS 490.940.00

RS 490.800,00

R$ 490.790,00

R$ 490.650,00

R$ 490.640,00

R$ 490.500.00

RS,t90.490,00

RS 490.000,00

RS 490.480 00

RS 489.990,00

RS 480.980.00

R$ 489.900.00

R$ 480.850,00

R$,180.970,00

R$ 480.840.00

R$ 480.560.00

R$ 470.000,00

R$ 46S.850.00

R$ 469.840.00

RS469.300.00

RE469.290,00

R$ 469.000.00

R$ 459.990.00

R$ 459.860.00

RS 459.S50,00

R$ 459.820.00

RS 459.850.00

RS 459.810.00

RS 459.800,00

RS 459.450.00

R$ 459.790,00

RS 459.430,00

R$ 459.420,00

RS 459.410,00

R.J, COSTA EIRELI

IOEALLIZE EIRELI

LUSIANE DOS SANTOS P CORREA. ME

IOEALLIZE EIRELI

R.J, COSTA EIRELI

LUSIANE DOS SÀNTOS P CORREA. ME

R.J, COSTA EIRELI

IOEALLIZE EIRELI

LUSIANE DOS SANTOS P CORREA. ME

LUSIANÊ DOS SANTOS P CORREÁ. ME

R.J- COSÍA EIRELI

IDEÂLLIZE EIRELI

R.J. COSTA EIRELI

R.J. COSTA EIRELI

IDEALLIzE EIRÊLI

LUSIANE DOS SANTOS P CORREA. ME

IOEÂLLIZE EIRELI

LUSIANE DOS SANTOS P CORRÊA. ME

IOEALLIZE EIRELI

LUSIANE DOS SANTOS P CORREÂ. ME

R.J, COSTA ÉIRELI

R.J. COSTA EIRELI

IDEAILIZE EIRELI

R.J. COSTA EIRELI

IDEÂTLIZE EIRELI

R.J. COSTA EIRELI

IOEALLIZE EIRELI

LUSIANE DOS SANTOS P CORREA. ME

IDEALLIZE EIRELI

R.J. COSTA EIRELI

IOEALLIZE EIR€LI

LUSIANE DOS SANTOS P CORREÂ . ME

IDEALLIZE EIRÊLI

LUSIANE DOS SANTOS P CORREA. ME

R.J. COSTA EIRELI

IDEALLIZE EIRELI

R.J. COSTA EIRELI

LUSIANE DOS SANTOS P CORREA. ME

LUSIANE OOS SANTOS P CORREÂ. ME

IDEALLIZE EIRELI

IDEALLIZE EIRELI

LUSIANE OOS SANÍOS P CORREÂ - ME

IDEALLIZE EIRELI

R-J. COSTÂ EIRELI

IDEALLIZE EIRELI

LUSIANE DOS SANTOS P CORREA - ME

IDEALLIZÊ EIRELI

LUSIANE DOS SANÍOS P CORRÉA. MÉ

IDEALLIZE EIRELI

LUSIANE DOS SANÍOS P CORRÉA - ME

R.J. CÔSTÂ EIRÊLI

R.J. COSÍA EIRELI

IDEALLIZE EIRELI

IDEALLIZE EIRELI

R.J. COSTA EIRELI

LUSIANE DOS SANÍOS P CORREA - ME

IDEALLIZE EIRELI

IOEALLIZE EIRELI

R.J. COSTA EIRELI

IDEALLIZE EIRELI

hft ps://www.licitacoes-e.com. br/aop/consultar-deialhes-licitacao.aop 5,
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128

129

130

í31

132

134

135

í36

'137

't 38

139

140

141

142

143

14
145

146

147

www.licilacoes-e.com.br

Data/Hora lance

1 3 I 1 O I 2020 1 0 : 1 O :29,7 89

13/10/2020 10:10:40:060

13/10/2020 10:10:57:9ô9

131 1O|2O2O 1 0.11 :1 2.51 g

1 3 h O f2O2O 1 O : 1 1 t37 :434

't 3 t 1 O I 2O2O 1 O. 1 1 :42 :246

1 3 h O I 2020 1 0. 1 1 :52:93ô

I 3 I 1 O I 2020 1 Ot 1 2: 1 7'.7 1 2

I3I10I2020 10: 12:37 ,391

13/10/2020 10:í3:05:692

13/10/2020 10:13:10:093

1 3 í 1 O I 2O2O 1 0 : 1 3:20.293

1 3 I 1 O I 2020 1 O: 1 3:26.1 OO

131 1Ol202O 1Ot1 4 :41,7O4

13/10/2020 10:15:19:615

13/'10/2020 10:í5i39:002

I 3 I 1 0 t 2020 1 0 :1 5149 :47 5

13/10/2020 10:16:20:396

I 3 I 1 O l2O2O 1 O : 1 7 :02.87 6

1 3 I 1 O I 2O2O 1 O: 1 7'.2O :983

1 3 I 1 O I 2O2O 1 O: 1 8: 1 3'. 1 7 4

13h0/2020 l0:'18:53:481

I 3t 1 012020 1 Ot19:32:27 4

131 1 0 12020 1O:2O:O3:7 42

13t 1OI2O2O 1 O:2O:11 :7 49

1 3/10/2020 10:20:35:938

131 1Ol2O20 10121..1 5'.623

1 3 I 10 I 2O2O 1 O :22 :17.7 A7

1 3 I 1 O I 2O2O 1 O:23 : 44 :7 99

1 3 I 1 O I 2O2O 1 O:24 :1 O.37 O

1 3 I 1 O I m2O 1 0'.24'.24.589

1 3t't 0 t 2020 1 0 :24 :52:83 5

13hOt2O2O to:25:.2o:27 3

1 31 1Ol2O20 10.25:45'-?40

13/10/2020 10:26:51:155

1 31 1 O l2O2O 1 O :27'.$ :2Aa

MOm2O 10:28,19:443

13/10/2020 10:28:56:068

1 3h O I 2O2O 1 O'.29'.2O t436

1 3 t 1 O t 2020 I 0 :3 1 :05 : 1 23

13/10/2020 10:31:36:53ô

13/10/2020'10:3'1 :58:306

13/10/2020 10:33:18:720

13/10/2020 10:33:52:955

13/10/2020 10r35i45:040

't 3 h O I 2O2O t O :37 t29 : 1 3 5

1 3 h O I 2020 I 0 :37 : 46 :66 1

13/10/2020 10:40:06:181

13hOl2O20 1 0 140137'.U0

1 3 h O I 2020 1 0 : 42: 1 0'.57 I
1 3 l'l O I 2O2O 1 O:43. 1 1 :O20

1 3 I 1 O I 2020 1 0 145:24'.U2

1 3 I 1 o I 2020 1 0 : 46'l g :2 1 a

13/10i2020 10:4S:03:411

13/10/2020 10i50:46:295

13/10/2020 10i51:15:536

1 3 I 1 o 12020 1 O: 5 1 : 57 :2O5

13/10/2020 10:53:39:148

'13/10/2020 10:55:36:485

1 3 I 1 0 DO2O 1 O : 56.32,7 28

Lance Nome do foínecedor

V,,
.t 50

151

152

í53

154

156

157

't 58

159

í60

161

162

163

164

165

t-2ffi
167

.169

170

171

172

173

174

175

177

178

179

í80

181

142

183

184

185

186

147

48

49

R$ 45S.400,00

R$ 459.390.00

R$ 459.350.00

R$,15S.340,00

R$ 459.000.00

R$ 459.320.00

R$ 458.980,00

R$ 45A.970.00

R$ 458.900,00

R$ 458.850.00

R$ 458.890.00

R$ 45A.840.00

RS 630.000.00

RS 458.800.00

R$ 458,790.00

RS458.780.00

RS 458.750.00

RS 458.740.00

R$ 688.500,00

RS 4s8.700.00

R$ 458.680.00

R$ 458.ô79.00

R§458.670.00

R$ 458.660.00

R$ 688.250.00

RS 688.200.00

R$ 458.640,00

R$45a.630.00

RS 687.600.00

R$ 458.620.00

RS 458.600,00

RS 458.580,00

R§ 458.570.00

RS 458.560.00

RS 458.550,00

RS 458.540.00

RS 458.520,00

RS458.501.00

R$ 458.500,00

RS 458.480.00

RS 458.000,00

R$ 457.980,00

R§ 457.900.00

RS 457.890,00

RS 457.850,00

RS 457.840,00

R$ 457.800,00

R$ 455.850,00

RS 455.800.00

R$ 455.750,00

R§ 455.740,00

R$ 455.720.00

R$ 455.600.00

R§455.000.00

R$ 454.850.00

R$4í.840.00

R$ 4í.750,00

RS 454.s00,00

RS453.900.00

R$ 451.980,00

R-J. COSTA ÉIRELI

IDEALLIZE ÊIRELI

LUSIANE DOS SANTOS P CORREÂ. ME

IOEALLIZE EIRELI

LUSIANE DOS SANTOS P CORREA. ME

R.J. COSTA EIRELI

R.J. COSTA EIRELI

IDEALLIZE EIRELI

LUSIANE DOS SANTOS P CORREA. ME

R.J. COSTA EIRELI

IDEALLIZE EIRELI

IDEALLIzE EIRELI

OLIMAO COM. E SERVICOS ÊIRÊLI

LUSIANE DOS SANTOS P CORREA. ME

IDEALLIZE EIRELI

R-J. COSTA EIRELI

LUSIANE DOS SANTOS P CORREA. ME

R.J. COSTA EIRELI

OLIMAQ COM, E SERVICOS EIRELI

LUSIANE DOS SANÍOS P CORREÁ. ME

R.J. COSTA EIRELI

LUSIANE DOS SANÍOS P CORREA. ME

R.J. CÔSTA EIRÊLI

LUSIANE DOS SANTOS P CORREA. ME

OLIMAO COM. E SERVICOS EIREU

OLIMAQ COM. E SERVICOS EIREII

R.J. COSTA EIRELI

LUSIANE DOS SANTOS P CORREA. ME

OLIMAO COM. E SERVICOS EIRELI

R.J. COSTA EIRELI

LUSIANE DOS SANTOS P CORREA - ME

R.J- COSTA EIRELI

LUSIANE OOS SANTOS P CORREA. ME

R.J. COSTA EIRELI

LUSIANE DOS SANTOS P CORREA. ME

R.J. COSTA EIRÊLI

LUSIANE DOS SANÍOS P CORREA. ME

R.J. COSTA EIRELI

LUSIAN€ DOS SANTOS P CORREÁ. ME

R.J. COSTA EIRELI

LUSIANE DOS SANTOS P CORREÂ. ME

R.J. COSÍA EIRELI

LUSIANE DOS SANTOS P CORREA. ME

R.J- COSTA ÉIRÊLI

LUSIANÉ OOS SANTOS P CORREÂ. ME

R.J. COSTA EIRELI

LUSIANE DOS SANTOS P CORREÂ. ME

R.J. COSÍA ÉIRELI

LUSIANE OOS SANTOS P CORREA. ME

R.J. COSÍA ÉIRÊLI

LUSIANE DOS SANTOS P CORREA. ME

R.J. COSTA EIRÉLI

LUSIANE DOS SANTOS P CORREA - ME

R.J. COSÍA EIRELI

LUSIANE DOS SANÍOS P CORREA. ME

R,J. COSTA EIRELI

LUSIANE DOS SANTOS P CORREA. ME

R.J. COSTA EIRELI

LUSIANE OOS SANTOS P CORREA. ME

R.J. COSTA EIRELI

https://www.licitâcoes-e.com.br/âop/consultar-dêtâlhes-licitâcao.aop 6,
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16t1012020

188

189

190

191

192

193

194

195

196

Lance

R$ 451.800,00

R$ 4s1.500,00

R§ 451.350,00

R$ 451.200,00

RS 451.000,00

R§ 450.850,00

R$ 450.500,00

RS 450.350,00

R§ 450.340,00

À,4ostrando dê 1 até 196 de 196 Íêgistros

lmportante: a coluna 'l' êxibe âs não conformidades dêtectâdas em rela€o âos 'lances registrados iíegularmente" que não atenderam as regras de nêgócios
êstabelecidas para a pârticipaçâo dá Íase de dispuiã do lotê da licilaÇào. Quândo a iníormação exibida for'-" o Íegislro do lance está em conÍormidade.

Data./Hora lance

13 h012020 1 0:57 :22:5A4

13/10/2020 10:5S:41 :8oo

1 3 I I 0l2O2O 1 1 :00:23:858

13/10/2020 11:01:00:459

1 3/ 1Ol2O20 1 1 :O1 :1 4:685

13hOl2O2O 1 I :O1 :3817 1 9

13 I 10 12020 11 :02111 1536

1 3hO12020 11 :C4 :31 :7 52

1 3h 0 12020 11 :04:44 :1 81

www.licitiacoes-e.com.br

Nome do Íornecedor

LUSIANE DOS SANTOS P CORREA - ME

R,J. COSTÂ EIRELI

LUSIANE OOS SANTOS P CORREA. ME

R.J. COSTA EIRELI

LUSIANE DOS SANTOS P CORREA - ME

R.J, COSTA EIRÊLI

LUSIANE DOS SANTOS P CORREA. ME

R,J, COSTA EIRELI

LUSIANE DOS SANTOS P CORREA. I\4E

.rt

I

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora 1511O12O2A 16:43:42:643 - Arrematado

Data/Hora 16/10/2020 08:36:141431 - Dêclarado vencedo.

Data,'Horâ 16/10/2020 11:04:16:851 - Adjudiôado

Fomecedor R.J. COSTA EIRELI

Contratado RS 449-490.00

v ÍVot vo A licrtante âtêndeu os Íequisitos do Edital

FornêcêdoÍ desclessificado

Dâta/Hora 1511012020-16:4341

Fornecedor LUSIANE DOS SANÍOS P CORREA - L4E

ObseNação A licitante não atendeu o rtêm '18.10 "d" do Editale no ilem 17 dâ propostâ náo indicou a marcâ do pÍoduto

https://www.licitacoes-e.com.br/aop/consultar-detãlhes-licitacao.aop
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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI - COMPRAS SERVICOS E OBRAS -
(AP)

Licitação: (Ano:20201 MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI / No Processo: 218.04712020-

SMAS)

às 09:31:07 horas do dia 1311012020 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 respectiva Equipe de Apoio, designado pelo

ato de nomeaçáo, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão No Processo:

218.O4712020-SMAS - 2020/040 que tem por objeto Aquisição, de forma emergencial, de

3.000,00 (três mil) CESTAS BÁSICAS como auxilio alimentação a serem fornecidas sob

demanda aos usuários de baixa renda cadastrados no Programa CRAS Centro de
Referência de Assistência Social, pelo período de 03 meses, de acordo com as
especificações e quantidades, conforme descrito no Anexo ldo Edital.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços

Lote (1) - CESTAS BÁSTCAS

Oata-Hora Fornecedor Prooosta

09 l 1 012020 1 9. 1 1 : 1 3.282 OLIMAO COM E SERVICOS EIRELI RS 796 500 00

08 I 1 0 12020 1 6.48:02:232 LUSIANE DOS SANTOS P CORREA . ME RS 709.230.00

1 O I 1 Ol202O 1 6: 53: 57: 280 R J COSTA EIRELI RS 747 000 00

07 I 1 0 12020 1 5:47 :57 7 82 IDEA RS 590 370 00

I 1 I 1 012020 00.13.34.367 ANDREY ROGERIO GABRIEL DA ROCHA 0

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços

Lote (1) - CESTAS BÁS|CAS

Data-Hora Fornecedor Lánce

13t10t2020 11 .04 .44 .7 81 LUSIANE DOS SANTOS P CORREA - ME R$ 450.340.00
't 3 t't o t2020't 1 .o4.3',t .7 s2 R,J, COSTA EIRELI R$ 450.350.00
'13l'1012020'l 0: 1 5: 1 9:61 5 RS 458 790 00

13t'1012020 1 0.23.44.7 99 OLIMAO COM E SERVICOS EIRELI R$ 687 600 00

1 1 l1Ol2O20 00:'l 3:34:367 ANDREY ROGERIO GABRIEL DA ROCHA R$ 1.000 000.00

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

I

1
ün,
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I
disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao obje

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

Nodial3/10/2020,às11:12:53horas,nolote(1)-CESTASBÁSICAS.- asituaçãodo
lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxlOaopO0002_multisalas-O2. No dia '15l10/2020, às 1643:42 horas, a situação do

lote foi finalizada.

No dia 1 5/ 10/2020, às 16:4342 horas. no lote (1 ) - CESTAS BASICAS. - a situaÇão do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ENIVALDO BALIEIRO MACHADO - desclassificou o fornecedor: LUSIANE DOS SANTOS P

CORREA - ME. No dia 1611012020, às 08:36:'14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/10/2020, às 08:36:14 horas, no lote (1)- CESTAS BÁSICAS. - a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor- O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante

atendeu os requisitos do Edital. No dia '16/'10/2020, às 11:04:'16 horas. a situação do lote foi

finalizada.

Nodia't6/10i2020,às11:04:'l6horas,nolote(1)-CESTASBÁSICAS.- asituaçãodo
lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte. A licitante atendeu os

requisitos do Edital.

Nodial6/10/2020,às11:04:l6horas,nolote(1)-CESTASBÁSICAS.- pelocritériode
menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R.J. COSTA EIRELI

com o valor R$ 449.490,00.

àsl7:03:57 do dia 05/10/2020 as seguintes datas foram alteradas por MARCIO CLAY DA

COSTA SERRAO: abertura de propostas (de 1211012020-08:15:00 pata 1311012020-

08:15:00); inicio da disputa (de 1211012020-09:30:00 para 1311012020-09:30:00)

No dia 15/'t0/2020, às 16:43:41 horas, o Pregoeiro da licitação - ENIVALDO BALIEIRO

MACHADO - desclassificou o fornecedor - LUSIANE DOS SANTOS P CORREA - ME, no

lote (1) - CESTAS BASICAS. O motivo da desclassificação foi: A licitante não atendeu o item
,l8.10 "d" do Edital e no ilem 17 da proposta não indicou a marca do produto.

No dia í 6/10/2020, às 1 'l :56.50 horas, a autoridade competente da licitação - N/ARCIO

16t10t2020

@
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No dia 16/10i2020, às 11:03:35 horas, no lote ('1) - CESTAS BÁSICAS.. Recurso sem

motivação.



CLAY DA COSTA SERRAO - alterou a situaÇáo da licitaçáo para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório conlendo informações

detalhadas sobre o andamento do p ESSO

ENIVAL MACHADO

isputa

MARCI

tori mpetente

CLAUCIO RRO DA SILVA BRAGA

Membro Equipe Apoio

HEIDER GO CAL ES BUNA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:
34,235.368/0001.5O ANDREY ROGERIO GABRIEL DA ROCHA

1 5.177.131 t0001 -16 tDEALLtZE EtRELt

21,070.2171000148 LUSIANE DOS SANTOS P CORREA - ME

09.527 .426t0001-7 2 oL|MAQ COM. E SERVTCOS EtRELt

14.487.436/0001-61 R.J. COSTA EtREL|

16t10t2020 Página 3 de 3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
GABINETE DO PREFE]TO

TERMO DE ADJUOTCAÇÃO E HOMOLOGAçÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N" O4O/2020-CPUPMLJ

PROCESSO NO 21 8.047 I2O2O-SMAS/PMLJ

A Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari/PMLJ torna público aos interessados a

ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO da licitaçáo modalidade Pregão, na forma

Eletrônica no 04012020-CPLIPMLJ, a qual tem por objeto a aquisição, de forma

emergencial, de 3.000,00 (kês mil) CESTAS BASICAS - como auxilio alimentação

a serem fornecidas sob demanda aos usuários de baixa renda cadastrados no

Programa CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, pelo período de 03

meses, de acordo com as especificações e quantidades, conforme descrito no

Anexo I do Edital; Empresa Vencedora: R.J. COSTA EIRELI; CNPJ:

14.487.43610001-61; Valor: R$ 449.490,00 (Quatrocentos e quarenta e nove mil

quatrocentos e noventa reais).

Laranjal do Jari-AP, I 6 de outubro de 2020.

Pre to I de Laranja Jari

i,'rgl
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^Mso 
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Drlslo Ererrónlco Nr l4l2020 Í'po MrNoR PRrçO POf, rraM. OgJaTO:
itGrÍio 0Ê Pnaços PARÁ FUrUiÂ r tvtNTUÀr aorrsrçÀo Dr rqurpÀMr,úÍos oE
lllÊoiMAnc4 PAnÂ aTllioEi a5 {E(É5'oÀDts oÀ5 StcREIARÉs MUNrcrPArs Dt sÁo
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PtêAeirc

Avrso oc lr(Ír çÂo

PrqL Ereróô(o Nr 15/2020 Trpo Mttoi PeEço POÂ íÉM. OôreIO
COI{IRÀÂÇÃO DE 

'MPi'!A 
TSPÉCIÁTIZADA EM SÍRV(O' D€ INíAú(-ÃO I

MANUM(ÀO ÉM Ài aOnOrOOt{AoO, Éôdô .r.ndd àr et6rid.d6 d.t se..rrnej
Muo.ip.É .|. sao S.b.rtlto/ÀL MÍ4, rOR^ E LOc L DÉ 04 d. ll@hbo dê 2020, à5
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19 d. oúuà.o d. 2020.
P^Tnlo tÍTosa DA stlvÀ

pr.AFi@

ESÍADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

rvria, Dt Aorut c clo
FitcÃo aunôtdao r a/raeo - cpvpm

o &e8oêno s.. Âd.li.o 
^diko. 

Pê oto 8aí6, nô u$ rk !üas âtribúlçó.i qae
rh.t no c@t ridâi p.r. L.i .e 10.022v2019, anieo 1z ituie rx, re,w, aoruD[an o
r.rllt.do do Pcgão El.trônl@ .. 004/2020 - CPVPMÀ, @nío6. ãs d€fi(ó.. àbàiro:
aquBiç,o d. M.rêí.r Ela,rd.o, pa.a i.!t.ração . bnituaçào do 3inêôe de iluúinâçâô
públlc. ô P..ç. B.Í& dô Rio Br.tuo, Gbra[inho e C.niré,io Municlpal sào ]o+ do
Monlclplo dê An.pá-AP. EmpÉ wn.êdorar DcÀ DOS sANÍOS Elltlr -ME, CNPI:
0a.599,817/0001-3O; lor. ú.ico RS 83.:108,80 loitênta e rrês mir, trezenro! . orto ..ert .

tssN 1677-7069 Ns 203, quihta-íêiía, 22 dê

E5pÉcÉ: ÁÍa oÉ ÀEcrsrio oa maços ÂEFERar{rÊ Âo pnEci.o ÉLErnô rco !r
cuto obFro é o Âêaiço d. PFç6 páÍá áquirç5ô d. MArÉRlÀrS PliMÂttnT[s
(tqurp^MtirÍos pan tscRÍÍóRlo, tlfinoooMisTtcos t rnFonMÁrr(Á), d.rr,í.dor à

.nd.r âe d.rundás dô Poío dê sári'd. do hâjá ê unidádê tras.c. de s.ud. d. lrâubár,
d. *ordo.oô a FrorGra do Mi.líêrio da Saüde nt 13750932@/r19Grr, 2020.2,
conldm. i.A!., AIÀ N' 0122020 TMPRESA VÊNCaoORÀ: R., COSÍÂ EIR€tl, CNPJ:
la aaT e36lu)1'61; Lotêu 02, 03. 05, 06, 11, 12, 14 . l5 Vàlo. d! RS 16.376,99 OÂTA Ol
Àssrx^ÍuiA o^ AÍ^: 1al1o/2o20. ucÊroÀ DA aÍÀ: t.llo/7o2o . 7.170120177 A atâ 4.
rulÊm.nlo eíá ditponinl ro !ft. httpt//w*w.liorxH..om brl. L.[.ção n'329502. Â
Í. d...3Btro de prêço orram.l ên@ite* âc6tãda & prGsro ne 1309.02r/2oI0.

EsPÉC|E: ÂTÂ OE iEGr§rXO OE piEçOs, R€fEiEnI€ AO PREGÃO lLEmÔtEO t. @4/2020,
(ujo obFro . o R€8Áúo de Pr.Íot pãrà ãru'r'ção d. M l!nl^§ P€iMÂtittlls.
ÍEO,J|PAMENTOS PAnÁ úaRrrónlo, TLETROOOMÚTICOS t rNrcnMÁn(l). d6nDd6 a
ac.d.r .5 dêhànd$ do Poío d€ sãúdê do rn.iá ê thi.lãd. Bárlrã dê sãúde de rlaub.l,
d. e(ordo.om. PÍopoí. do MinÉtÁnô da s.úde n! 13750.982@/1190.14; ?020 2l
.dtorm í&Ê 

^Ía 
N'o18i/2Í,20 - EMPRESÁ VE CEOORA: ítf,MAX PnOoUÍOS MÊO|COS

EliEUr Cl{ri: 8a,859.552/0002-20; Lotes: 04. Valor de R§ 13.810,@ OÂÍÂ 0Á ÂS'TNAIUÊÂ
DA ÂÍÂ: l4lrol2020, vGÊNCrA OA ÂIA: 14110/2020 a lallo/2021, a ara de julgaóênro
.íá dÉDonlv.l no siir hnCs://w licit.cG e..om.brl. ti.t.Éo n'429502 Á ãt. d.
r.tÉÍô d. pr.ço ôrlginâl e.conÍâ-i â.Grat. âo proc.ssô ôe 1t.o9021/2020-

€sPÉcrÉ aÍa DE nEGrsÍFo oE pREçot RETERE|iÍE ao pREGÃo ErrTBôN co Nr @4/zo2o,
.u,o obldo. o R.aÉro d. lrrçor pãrã àquF,çJo d. MÀTFRAS eFqMÂNt,{TEl

tFeurpÂM'NTos pÀRÀ fscRITóRto, a.rrRoooMÍs-,cos I \roR\,ÁTrcÂ), dê ,n.dor a
etênd.Í âr d.hândãe d! Po§to de sáúdê dô nàr. e lJnrdrde Bánca de 5ãúd. d. rt.!bãr.
de ácoróo com á Propôíá do Miôisrériô da sâúde ne t:r750.932@/1t9o.lar 2020.2;
.oníorfr. {8úê aÍa r!' 019/2020 EMPRESa vEficEDoRA llcrÍÀ RrO COMÉ*Clo Da
MÁQU|NÀ5 É ÉQUrpÂMlÀrÍOs LTDA-tpq CNpJ 37.0@.124/@1-30; rotes 08 Vato, d€ RS

r1ít,99 DATÂ DÂ A59N^n RÂ OÂ ATÂ: 14/10/2020 V|GT OA OÂ Â1Á 14/10/1020 a
1al10/2021 Â àra dê julgamê.tô nà dirponivêl íô .iiê httpr://M li.nác@çe .ó6 hrl
LicitáÉo n' 429502. A rt. d. r.ainro d. p.<ô oítmãl .n.onÍ.-r. á.Gtãdã ao prftêsro
nr I l.o9 02 V2o2GFMS/SEMSA/PMI.

tspÉclÉ: ATÁ DE RÉ6tÍio DE p(aços, RE EiEffff Âo pnEcÀo ELEÍRôNrco Ne oo4/2o20,
clp obÉto é o Ratirtro da Peçc ÉÉ àquitiçao & MATtilÁrs PfRMÀlrtNrEs.
IEqulPaMEl{ros pan $aRÍÍóRlo ELEnoooMÉslcos t rt{FoiMÁTtcÀ), d6rDdor à
.rênd", .s d.m.d8 do Po.to dê 9'ide do heÉ . Un'd.dc Bske de S.úó. dê ruubrr,
de -orlro cm. Propoía do Mihitterio d. Saúde ne 13750.982@0/r19G1.. 20202;
@nÍomê i.!Ei ATA lr' 020/2020 - EMPRESÁ wl{CÉoORÂ: ÂD I{EGÓCOS 0E
IflFORM^TICÂ LÍOÂ, CNPj: 21.972.,l1l1l/m1-69; t t.s: 09 Vàloí de ÂS a 315,52 OÂTA 0Â
,sgfraÍuia 0a ÁI : r4lrol2020. vtcÊxctÀ DA ÂTA: 14/10/2020 . 14/10/202r a ârà d.
julgam.nro.ía dÉpoíiÉr no líe hnptrffi.ii.itác@k.óô.bÍl. úcitaçâo n'329502 Á
.t. d. rêaBro dê pÍeço oÍi8nar ênconÍa-* .coíada & p.ú6$ nq rr0902l/r0r$

EspÉclÉ. ar^ oE RtclsrRo ot pREços, REfERENTI ao pREGÃo tlÉriôxrco Nr m4/202o,
cúlo objêro a . R.aií.o d. Prêços paí. .qoirçâó de MATERlalS PEFMANÉNTES

{ÉqurPAMENÍos panÁ ÉscirTónro, ÉtFrRoooMÉsÍcos a rNÍoiMÁncaj, ó.srrÉd6 â
.r6d.r âe dêm.ndár óo Poí. dê s.úde do Inajá e uôrdadz Báti.á dê $!dê de rrâ!bá|,
d..co.do con a Prôpost. dô Miniíéno dá Sànde .r 11750.982000/119014; 2020)l
coniorru frú. ÂIA N' 02V2020 - tMPRtsA val.icEDonA: l. p. DÂ 5llVA SANÍoS ElREtri
CNPI: 16.826.319/0001-00j lol.r 10 v.roÍ dê RS 3,950,00 DATÀ 0a 

^551NÂÍunÂ 
0Â ÂTÂr

14/10/2020. VIGÊNCÁ OA NA. 14/11/2020 z t4/l0l2'27 A at de rulgamenro e(á
dkpoílvel no lite httpi//ww li.ita.eíê.com.brl. ürn (ão n'329s02. Â.ia de ,êBl5Íô
d. greço o.lílnôl eocoítrô-* a@tladã ao prGe$o nr 1309.021/2020.FMS/S[M5Á/PM|.

tspÉata, ara Dt ÂEctsrio DE pRtços, REtERt TE ao pREGÀo ELtrRôt{rco Ní ma/2o20,
cuto ôhl.to é ô R.tisÍô de PÉço3 pàÉ aquisrção dê MÁlÊRlals PEiM^l'lENÍts
(tqurP^Mailtos paiÁ ÉstrÍÍÓRro, ÉL€ÍnoooMÉsncos E rnForMÁnct), desrhàdo! a
at nd., .r dêN.d.! do Poío dê 9úde dô r.ajá e unidade oárlc, d! 9údê de tr.ubrl,
d!.cor.lo com. rroporG do Minislário da Sáúde.e 13750.9820o0/1lqll4: 2020.2:
tonrorh. t.i!e: ÂTÂ N'O22/2O2O - tMPRtSÁ VIi{CEDOR . tMPÉRtO OO PÂPE| COMÉnC|O
DÉ PAPÉ|S LÍDA-Mq (NPJ: 20.081./2410001 14; ló16: 13. V.lor d. Rs r.78r,6. OÀíA D
a59naÍuiÂ oa ÁTÂr 14/10/2020. vGttalÀ DÁ aÍa: 14110/2020 à r4lro/202r a .ra de
tuBamenro .trá dhponivel no nte htrp.://wrw riciracer-e.com.Díl ü.taçào n' 829502 A
. rl! ret6!.o d. p..(o q,si.ál êftontÍ+k â.o!tãdã áo prceso ne 1109021/2020.

AVna, oa Ao,uorc 4Io a HoMoroG {Io
roM rra ot ,ftEços Í{.2/2o2o

O Muniorio .lê rt.ubal araEs dã Se.r.lar. Muni.ip.l d. Sàúd., l.vâ ào
@nh€.,m.nto dc irtd6sd6 qu. ÀDJUDICÀ a }IOMOLOGÂ o .êí.me lrcitàtôn6:
Pr«e$o dmlnlttraliE n'1r.09.020/2O2GFM5ÁEMs.q-PMr: lev..lo . eleno auavét do
Ím.d. de 9..ç6.t 002/2020, d6rj^ado à COmÂÂTÀçÃO Dt aMPiE5A aspf(rÂLrrÁoA
aM oBcÂs E ENGEITHÁi|Â paRÁ aMpLÁ(Áo DA u8s cÉrfiio ot aporo a talrDÊ DÂ
aÁlutLta, Pf,oPoÍa oo stSMoB nr 13750.9a2mo1/2G@3, aMENoa 0E Ne 1925@25,
c.laÚ.do 6r.! ô Munidpio d. ltálbôl e o Miniíério da sáÚdê, @nÍorúe $p.cíÊçôêt
.ô.gtenr.i do ProFto Bi3i.o/Êspein .çaa Íêcni.as, Pl.nilha orçaôentá.a, CroÁotraôâ
ri3ito Finànc.irô . Prôi{os dê Enaênháíâ.,bem como o turSámento êíêruôdo pela
Piêndenté dá rodssãô Pêrm.nentê de Li.itâçã. lorená F ankliô É pienço. adtldicàndo e
â Grío.ã lioóologàndo o ôbieto ltcirado à úpÍesa vetredo.a € valor totâl ANoMAC
REPiESENT çÀo É coMtncto LToÀ cNpl N'06 250 431lodll 92-Rs 399.4i7,671r.ê!.nror
. nôv.nr. . nov! mil e qu rcentôi ê trinrâ sere íeâÉ e sesse.rê e sêt. c.itôvo,

rtáúbal - ÀP, 20 de outubÍo de 2020.
TLISANGITA ÁIBUQUEÂqUT IOCHÂ OOS 9AI'IÍO5

sêcretariá Munripál oe sáúdê Dr h.uDâl

PREFEIÍURA MUNICIPAI DE LÂRANIAT DO IARI

Àvrlo oE aDruDr(À(Ão E HoMorocÀçio
pntcÂo El.ErRôNtco tír 4ol2020-tpr/pMu

Ânapá-AP, 21 dê outlbro d. 2020
aoEuNo aotLSoN PEtxoTo 3ÁsTos

Pregoero

PRÉFEITURA MUNICIPAT DE ITAUBAT

FUNOO MUNICIPAT DE SÂUOE DE IÍAUBAL

EXÍr ros Da iactsttos ot ,REços

EsPÍcrE: ATA DE rEcrsÍno Da pnEços, naaÉrfúÍÉ ao pREGrlc ELErf,ôNrcc Nr ./2020,
oio obFto é o i.oío dê PÉçc p.É .qüBiÉo d. M IlnÁE PTRMANENTI5
tEqJpÂMENros tÂi lsaRrÍóib, tlE noDoMÉsÍrcos r rNroRM^na-Â), d.nh.dot .
aend.r., tbn.ndr do a6to d. S.úde do rÉÉ . Unidade 3:i5@ rt sánd. de ri.úb.I,
dê.@rdo.6. ProÉoná.ro Mrnfiériô dà sáijde ne 1175o942000/l!9c1rl;
2020.2;@ntotu *tuê: AÍA fi' 016/2020 ' IMPRISA Vt CtOORÁ:O€i{TA! UN|vln5O
anIU.EPP;CNPI: 26.395.5O20CD1-52j1ôt6: 01 . 07. V.lor .le R54?..rqL03 DAÍa OA

ÀssnÂÍunA DA alÂ: 1al10/2020 vrcai{cra DÁ ÁTÀ rr/10/2020 , 14/10/2oll, a ar. de
júl8.mnro 6tl dlrpônlÉl no nt. hno.://M-lidtmê.?.6m.br/. Lkiraçã. n'3295o2 A
aa d. r.gjrtÍo dê pÍ.í. o.lgldl 6.oínó * *6É.L .o pro(.s õ. 13 09.o21lzozc

Prces 
^r 

218.04r201G5MÀS/PMU
Á PÉí.hure Mlnr.ip.lde t 6nâl éo rerilPMu tome úhlico eos r.rêÍ6*do!

. 
^OruOraçIO. 

HOMOIOGÀ(ÀO da lr.itaçãô nod.ridàd! PEs,o, nô íorm. al.trô.'G ne

0a0/202o.cpVPMU, . qúal t.n por o!Éro á áquÉr!,o. dê torm. êô.rBê.ú.1, d. 3 0ú.00
lvai m'r) CES' 5 &Úla S . @mo aqilio ali@ntàçto à r,.m íorGrd.t eb d€mand. et
úu&16 d. b.rra r.nde ú.hsuad6 m P.og.âúa Cf,Às - Cênrb dE R.tera@a dr
ÂsinéEra socl.l. p.lo p.tiodo rr. 03 ms. d. .@rdo rm âr 6pÉíráçõ6 .
qu.midâd.t dtomê deno no Anqo I do Eút-.|; Énr..$ vêRêdoÍa: i., COÍA
€rrarl; ciPr: 1t.{a7./rr6/0qE-51; v.rd: Rs 4.r9.2r9o,tx) íau.rr«enro§ ê qu.í.nr. ê nm
nll qú.lrú.ntot ê t@nl. Í..r!1.

LrÉ.l|.l .b Ja, 16 d. orí!õrc & l02o
MrÁaoo cr r oa cosT^ smúo

pr.i.no

(',! &&ff6.ú*!fu6ú8ffi
ii.J/tr he t/à,l!l:,e b, É5

lcP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISIÊNCIA SOCIAL

DEPARÍAMENÍO DÉ CONÍRÀTOS E CONVÊNIOS

CONTRATO NO O4O/2()2O.PMLJ

CONTRATO DE FORNECIMENTO

PARCELADO QUE ENTRE SI CELEBRAM A

SECRETARIA MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO

JARI, COMO CONTRATANTE, E A

EMPRESA R. J. COSTA EIRELI, COMO

CONTRATADA, NA FORIV1A ABAIXO

ESTABELECIDA,

Pelo presente instrumento, e nos melhorês termos de dirêito, os no Íim assinados, de um lado, como CONTRATANTE, a

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . SMAS, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, Pessoa Juridica de Direito Público lnterno, CNPJ n, o 13.829.032/0001-46, situada na Avenrda Liberdade n0 804,

bairro Agreste, CEP 68.920-000, Laranial do Jari-AP, representada pela sua Secretária Sra. Maiara Caldas Chagas,

brasileira, portadora do RG n" 326.2491AP e CPF no 937.161.252-53, residente e domiciliada na cidade de Laranjal do

Jari, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado como CONTRATADA, a empresa R. J. COSTA EIRELI

(MZS EMPREENDIMENTOS) com personalidade jurídica de direito privado, inscrita no UINPJ n0 14.487.436/0001-61, com

sede na Av Manoel Eudoxio Pereira, n0 1908-A, Bairro: Centro, Cidade: Macapá - AP - CEP: 689000-021, neste ato

representada pela Sra Ruana Juca Costa, RG no 150681 , CPF n'006.772.142-78, domiciliado Í,/acapá - AP, celebram o
presente Contrato mediante as seguintes Cláusulas e condiçoes, que mutuamente outorgam e estabelecem.

FUNDAMENTO LEGAL:
Constituição Federal;
Lei no 4.320, de 17 de março de 1964;

Lei n0 8.66ô, de 2'l de junho de '1993, e alteÍaçôes posteÍioresi

Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002;
Decreto n0 10.024, de 20 de setembro de 2019;

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETo:

1.1. O presente contrâto têm por objeto aquisiçâo de 3.000,00 (tês mil) CESTAS BÁSICAS - como auxilio

alimentação a serem fomecidas, sob demanda, aos usuários de baixa renda cadastrados no Programa CRAS -
Centro de Referência de Assistência Social, pelo periodo de 03 meses, conforme descrito no Anexo I do edital

do Pregão Eletrônico 040/2020-SEMAP/PlVlLJ.

CLÁUSULA SEGUNDA . OA VIGÊNCIA:

2.1. O presente Contrato terá sua vigência de 03 (três) meses, contada a partir da data de sua assinatura,

podendo ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a ngcessidade de enfrentamento dos

efeitos da situaçâo de emergência de saúde pública, conforme o art.40-H da Lei n" 13.979/2020.

cúusuLA TERCETRA- DAS CoND|ÇÔES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

3.1. O recebimento do objeto deste intrumento compreênderá duas etapas distintas, a seguir discriminadas:

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

Íiscalização do contrato, para efeito de posterior veriíicação de sua conÍormidade com as especificaçoes

constantes nesle lnstrumento ê na proposta que oconerá por ocasiáo da enlrega dos produtos no local

indicados no item 4.2 deste Conlrato.

3.1.2. RECEBIMENTO DEFINITIVO - 0s produtos serão recebidos definitivamente no prazo Ce 10 dias,

contados do recebimento provisório. após a veriÍicação da qualidade e quantidade d0 material e

consequente aceitaçâo mediante termo clrcunstanciado.

CúUSULA QUARTA: DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA:

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

Contratada,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OEPARTAMENTO OE CONTRATOS E CONVÉNIOS

abv

4.2. O local da entrega deverá ser na Rua Liberdade, n0 804 - Agreste Laranjal do Jari/Amapá. CEP: 68.920-

000, de segunda a sexta-Íeira entre as 08h00min e as 12h00min horas e 14h00min as 'l8h00min.

cúusuLA outNTA: oAs CoND|ÇôES DE pAGAMENTo:

5.1. O pagamento será eÍetuado em ate 30 (trinta) diâs, contados da apresentação da nota fiscal eletrÔnica no

protocolo do CONTRATANTE, à vista do respectivo Íermo de Recebimento Definitivo do objeto contratado.

5.2. As notas fiscars que âpresenlarem incoÍreções será: devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento

oconerá em 10 (dez) dias úteis apos a data de sua apresentação válida.

5.3. O pagamênto será Íeito mediante cráJito aberto em conta conente em nomê dâ CONTRATADA, no Banco

indicado pela mesma.

5,4. A licitante vencedora indicará na nota Íiscal/Íatura o nome do Banco e os números da agência e da conta-

conente para efelivação do pagamento.

5.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação quâlquer obrigação Íinanceira que

lhe Íor imposta, em virtudê de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de

preços.

5.6. O pagamento se fará mediante a apresentação dos documentos de regulandade junto ao lnstituto Nacional

de Segundade Social/INSS e Fundo dê GaÍantia por Tempo de Serviço/FGTS, sem as quais o pagamento ficará

retido.

5.7. No caso de eventual atraso dê pagamento, desde que a CONTRATADA não lenha concorrido de alguma

íorma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualizaçáo financeira devida pela CONTRATANTE, entre a

data acima referida e a coÍÍespondente ao eÍetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da

seguinte íórmula:

EM=lxNxVP
Onde:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga; e
| = índice de atualizaçâo finânceira = 0.00016438, assim apurado:

l= 0,00016a38I = (rx/100)
36s

TX = Percentual da taxa anual = 6%

| = (6/100)

365

CúUSULA SEXTA. DA VALIOADE DO PRODUTO:

6.1. Todos os produtos fomecidos deverão estar dentro da data de validade dos periodos estipulados pelo

Código de Defesa do Consumidor.

cúusulA sÉTtMA - DA FtscALlzAçÃo Do CoNTRATo:

7.1. A ílscalização da execuçáo deste Contrato sêrá exercida por agente do CONTRATANTE, devidamente

designado para tanto, ao quaicompetirá velar pela perfeita execuçâo do Íomecimento, em conÍormidade com o

previsto no Anexo I do Edital do Pregão Êletrônico n' 04012020, na proposta da CONTRATADA e neste

instrumento,

7.2. A fiscalização seíá exeÍcida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da

coNTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer inegularidades, e, na sua oconência, náo implica cc-

responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos

7.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nâs mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressôes

que se fizerem necessárias aõ objeto do presente Contrato, até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado deste Contrato.

7.4. E facultada a supressão alêm do limite estabelecrdo no item anterior, mediante acordo entÍe as partes
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
SEcRETAR|a MuNtctpaL oE asstsÍÊNcta soctAL

DEPÂRTÂMENTo oE coNTRÂÍos E CoNVÊNIoS

cúusuLA orTAvA - oBRrcAÇôEs DA CoNTRATANTE

8.1 . Receber provisória e deflnitivamente o objeto, conforme especiÍicações, prazos e condiçõês estabelecidas

no Edital e seus anexos;

8.2. Acompanhar e Íiscalizar, através de servidor ou comissão especialmente designada, o cumprimento das

obrigaçoes da CONTRATADA, sob os aspectos quantitativo e qualificativo, anotando em registro próprio as

falhas detectadas e comunicando à CONT&{TADA quaisquer fatos que, a seu critêrio, exijam medidas

conetivas por parte desta;

8.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, Íalhas ou inegularidades veriíicadas no objeto

fomecido, para que seja subslituido, repaÍado ou coÍigido;

8.4. Atestar as notas Íiscais/fâturas, por servidor competente;

8.5. Proporcionar todas as Íacilrdades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro das

normas do contrato;

8.6. Efetuar o pagamento à empÍesa a ser conÍatada de acordo com o preço, os prazos e as condiçoes

estipuladas no edital e na licitação;

8.7. A Administraçâo não responderá por quaisquer compÍomissos assumidos pela CONTRATADA com

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

causado a terceiros em deconência de ato da CONTRATADA, de seus emprêgados, prepostos ou

subordinados.

CúUSULA NONA. OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA

9.'l Realizar o Íomecimento dos produlos, no prazo e condiçôes deÍinidos no Edital e Termo de Referência

(Anexo l), além das obrigaçóes assumidas na proposta firmada pela contratada e dirigida a Contratante, que,

independentemente de transcnção, faz parte integrante e complementar deste Contralo, no que não o contrarie;

9.2. Fomecer preço à vista com tnbutos, mão de obra, seguro e despesas de quaisquer natureza incidentês

direta e indiretamente sobre os serviços, deduzidos eventuais dêscontos;

9.3. lnformar o nome do responsável paÍa representá-la perante a Contratante. Qualquer alteração do

responsável pelo fomecimento dos produtos do prêsente objeto deverá ser comunicada por escnto e autorizada

previamênte pelo responsável pela fiscalização;

g.4. Fomecer os produtos Íeferentes ao objeto desta licitação dentro dos pârâmetros e rotinas estabelecidos

com observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislaçoes;

9.5. Aceitar a Íiscalização e o acompanhamento do fomecimento pela Contratante, devend-o comunicar

imediatamente, por intermédio do Íiscal do contrato, toda e qualquer inegularidade, alteração ou diflculdade que

impossibilitê a execução do contÍato;

9.6. Realizar o fornecimento do presente objeto de forma meticulosa, sem interrupçoes, garantindo o pêÍfeito

desempenho deste;

9.7. lr/anter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obngações assumidas, todas as

condiçoes de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.8 Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas deconentes do fomecimento do

objeto ltitado, tais como: a) salários; O1 r.guror de acidentes; c) taxas, impostos e conlribuições; d)

in,já.i.ú.r; e) vales+efeiçáó; fl vales-traÁsporte; e g) outras que porventura venham a ser criadâs e exigidas

pelo Govemo;

9.9. Responder pelos danos causados diretamente à Administraçáo do CoNTRATANTE ou a terceiros,

deconentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou re.duzindo essa

responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pelo CONTRATANTE;

9.10. Responder, ainda, pr quaisquer danos causados diretamente ao objeto licitado e.outros. bens de

propri.Ori. Oo CONTRATÀNTE, quando estes tenham sido ocasionados por empregados credenciados para a

entrega do objeto;

I

9.11. Assumir a responsabilidade pelos errargos sociais, Íiscais e comeíciais Íesultantes da adjudicação;
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cúusuu oÉctmA PRIMEIRA' Do vALoR

11.1-AContratantepagaráàContratada,ovalortotaldeR§449'490'00(Quatrocentosequarentaenove
,ii qr.i..árià, , noventa reais; ràtJvo ao valor total do item mencionado na cláusula pnmeira e conforme

ri-ã,ii^á piàp"rt, da vencedora, il i.;üi6.; àxas, titulos incidentes e deduzido o desconto, se houver'

concedido pela CONTRATADA.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DAS PENALIDADES:

12.1 . Ficará impedida ae ticitar e coítãiar .à, ãÚ.]ã.,i.t oo e Municioios, Delo prazo de até 05 (cinco) anos'

sem prejuízos das multas pr.ri.t , nriL úitrumento e oas demais cominações reÍeridas no Art 87, lV da Lei

.;'g.õ6ã1ó1, .t qr. coubei, garantido o direito previo da ampla defesa' a licitante que:
- 

.l o.iiat od .ntregar a iocumentação exigida no Edital;

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

c) apresentar documento falso ou ÍizeÍ declaraçâo falsa;

di enseiar o retardamento da execução do objeto deste Termo;

t

PREFEITURA IúUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
sEcRETARta MUNtctPAL DE ASStsrÊNclA soclAL

DEPARÍAMENTo DE coNTRATos E cbNvÊNlos

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

especiÍica de acidentes do trabalho, quando, em oconência da estÉcie, forem vitimas os seus empregados

quando do fomecimento do objeto, ainda que acontecido nas dependências do C0NTRATANTE;

g.í 3. Não subcontratar ou transÍerir a terceiros, nem mesmo parcialmente, a execução do presente objeto, sem

prêvio consentimento por escrito da Conlratante, sob pena de inconer nas penalidades nele previstas;

g.14, Assumir todos os gastos e despesas deconentes, direta ou indiretamente, da execuçáo e entrega do

presente objeto;

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

deconência de ação ou omissáo de seus empregados;

9.16. Guardar sigilo absoluto sobre as inÍormaçôes que vier a ter conhecimento poÍ íorça da contrataçãoi

9.17. Apresentaí, sempre que solicitado pelo gestor do contralo, no prazo máximo estipulado no pedido,

documentaçâo referente às condições exigidas no instrumento contratual;

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

26, do Código de DeÍesa do Consumidor (Lei n" 8.078, de 1990);

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

9.20. Cumprir fielmente as obÍigações deste instrumento

cúusuLA DÉctirA. DA DoTAçÃo oRçAMENTÁRA:

10.1- As desp€sas deconentes da contratâÉo conerão à conta da seguinte dotaçâo:

ESPECIFICAÇÃO

14219 - Fundo lVunici de Assistência Social

08 - Assistência Social

244 - Assistência Comunitária

00'19 - Assistência Social Res nsável e Trans rente ra Todos

2041 - Manute ão do Fundo Munici I de Assistência Social

33.90.32 - lr/aterial, Bem ou Sêív ra Distribu ão Gratuita

I

e) não manliver a proposta, iniustificadamente;

f) íalhar ou fraudar na execução do contratoi

g) comportar-se de modo inidôneo;

h) cometer fraúe Íiscal.

Unidade Gestora

DESC

Fun a0

Subfun

ramaP

ão

Natureza de Des

131'1.99'19 - CovlD-',19Fonte
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PREFEITURA MUNICIPAL OE LARANJAL DO JARI
SECREÍARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OEPARTAMENTO OE CONTRATOS E CONVÉNtOS

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

Fãderat,no 8.666tg1, conforme dimensionamento abaixo, garantido o exercicio de prévia e ampla defesa:

a) - advertência;

b) - multa de 0,2o/o (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso e por oconência de fato em desacordo

côm o proposto e o estabelúido no edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobrê o vâlor 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) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto

côntratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias conidos, contado da mmunicação oficial;

cúUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO:

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

8,666/93, e nas Íormas previstas no art. 79 da mesma Lei

CúUSULA DÉCIMA QUARTA- DO LIVRE ACESSO

14.í - A contratada fica obrigada a conceder livre acesso aos documentos e registros mntábeis da.empresa,

referentes ao objeto contrataáo, p.t, oi servidores do Órgão ou entidade publicaco*Íe1]9.:-10^'99:" d'

controle intemo ó extemo, confoÍme art,43 da Portaria lnterministerial no 424, de 30 de dezembro de zUlb'

CúUSULA DÉCIMA QUINTA. DO FORO E DA PUBLICAçÃO:

14.1 - As questões decoÍTentes da execução deste lnstrumento, que náo possam ser dirimidâs

administrativamente, serao processadÀ e iufgaias nâ Justiça Estadual, no Foro da Comarca de Laranjal do

Jan/AP. com exclusão de qualquer outro por mais pívilegiado que seia'

14.2 - Será publicado o extrato do presente contrato no Diário oÍicial da uniã0, conforme determina a Lei no

8.666/93.

14.3 - para firmeza e validade do que Íoi pactuado, lavrou-se o presenle contrato em 02 (duas) vias de igual

teor e forma, para que surtam ,, JÀ,r.ii.,ãi qr.is, depols de lrdas, são assinadas pelos representantes das

partes, cONTmTÀNTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo'

Laranjal do Jari-AP,19 de outubro de 2020

CHÂGÁS
ÂRIA DA SMAS

Dec.21 4.2020/GABiP[4LJ

eSã

TE

Ruana J Cosfa

CPF 006.772.142-78
Titular/Administrâdor
R. J. COSTA EIRELI

CNPJ: 14.487.436/0001-61

CPF 0\5.66it.tãa- 61

l1,

EMU AS

3. CPFr
<7í/ -<<tZ @e-2,
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DIARIO OFICIAL DA UNIAO - seçao e

PREFEITURA MI,JNICIPÂI DE POEO DAS TRINCHEIRAS

EXTRÂTO DI Í'RMO ADTTIVO

Prô.. Àdmin. n' 0312'003/2019. E pé.iê 1q Têmô Adnivo de P.o o3açâo do Pralô dê
vigéncia do CC n! 130ê001/2019. Cont.atãntê: Municipto de Poço d* TrinchêiEt
cohlôt3dà:3I oos sÁNTos ERELT, CNpJ Ní 11.446.46?/0011-53. obteto. Apticàcão dô
!n.is ll do §f do alt 57, da Let 8.666/93, íica^do por Iorça do prêsênt€ termo âdirivô
altêrádo €m 5.u prãzo dê visêmiâ, rndo pro oaado àté 30111/2020 FUNDAMENTÂçÃo
L€GAL: Aí. sZ ln.ia il dà Lêi n'8.666/93 € ru* àkêràçôer posteío.êt. deôàir nôfras
vrtênt*.Mrria Aparecidr têrei.â Rôdrrau8 silv. Prêietra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Àvrso Dr LrgTÂçÀo
pifGÀo atErRôlllco í{r 5u2o2csRp

Mod.lidadê/Nr: Pr6Aào El€trônico ^! 51/2020-5RP Tipo: Mênôr Preço
OSleto: RêtÉtro de prêços pâá aquisiçâo d. mobiliárioi - Dàta/Honário: 05 dê novêmhB
de 2020, à3 09s0 {n@ê hoãs) - (hoário dê Brâíria) - O Êditàl em int€ir. t.or ên.ôhrÉ.* di.pontuel no titê: htrp://bn..ôlr.brl, no porlat do múhrciro, atcvés do sitê
http://úntànàdoipànêm.ãr.sov.br/li.(acoês/.dil!k êm'âbert , no êndêr€ço *dê dâ
Prêtêit!É lôcali2rda na ruà CoEnêl lu.êni MàEnhâo, ne 141, 3áúó Centro, Ctd.d.
Sàntánà do ipamma/Al, CEp 57.50N00, êm diâs úte'5, no horário dàs Oa às r3 hôás. ou

mio êlêtônico, m.diàntê elicitâção ênviadà áô ê-mâi:
ÉnÉn.dolpan.hacplàl@oúllôok.@h.

XELYSON HENRIQUT D' OUVÊIRÂ OEFÉNsOR
p.êAoeiro

PREFE|TURA MUNrcrpAL DE sÃo MrcuEL Dos cAMpos
Ávrso oE LtoTAçÃo

grEcÀo tlstiOitao nt 72l2oro - sRp
3! Ch.mad.

Modalklâdê/Nr: ,r€rão ÉLkôni.o ne 772020 3r chàmada -sRP - Tipo: MenoÍ
Pr.to Oôj.to: ÀêarsÍ. d€ prêç$ pa.a aqsitçao dê CoLhô.s dê CaÉt ê Côtchõ€s d.
S.ll.tro, €r.lu.ivo p:rà M€ . apr. oar./Horárlo: 12 d. Novembro dê 2O2O às O9:3Ohs
(Nov€ ho.ãtêIrinta minuro. - hoé.io d.8Esili.). o êdial€ftont.à sê dÊponivêt nô sir.
http,//!w.bnr,ol..6r, htrp://wwe.roôisuêldosmpo!.ôl aôv,br, nô 5ed€ dà cPL, situãda
nã 

^v. 
Oêp. Oiney Toí.r t/n, B.i o GêEldô s.mp.io, da§ 0A às 14 hôôs em drãs útêi3,

ê m.dia.t. .oicn.ção cnviàdã aó ê m.il i'cnaô.*m@gnatt côm.

luua ctÉcla RÀMtRo Dos sÂNÍos
Prêr@iÉ

pREFETÍuRA MUNrclpAt DE ÍEorôNlo vl-ErÀ
EríaÂÍo 00 TERMo aDmvo

PÂtMErSo ÍÉRMo aolÍlvo IREEqLLTLTBÂ]o EcoNôMlco FrNANcatRo) ao coNTRATo Ne
r19/2A2O
.ONTRATÀMTE: MUNiCíPIO OE TEOTÔNIO VILELA, PE59ã ]U dicâ dÔ ONEJTO Pú6IiCO.
ins.ita no CNPI nt 12.442.a29l0o01-10.
coNTRATÂDÂr MZ BEiNARD] EtRELt, Pêssâ lurídl.. do Dnêito privadô, cNpr bb n. nr
02.413.125/m01-61.
OBIETO: À.oncêsã6 do Í!.q!ilíbrio ê.onómicGfinanclko, do Conkato nr 119/2020 nôt
limitG do a.l. 4!- I da iã 13.9É12020 com o ôbjêto de AqukÉâo dê MêEndâ Esôtôr
FUNOAMENTAçAO LEGÁL] Têndo êm v!ía o ãrt. 65, lnclso tt,'d", d. L.i n'. 3.666, dê 21
junho dé 1993 é .u.t àh!raçôê5. ã.t. 4o,l dâ Lê' nr 13979, portêriomênrê, rn.luido p.tá
Iêi ne 14.0352020, siv. n6 casos prêv'rtor hà alin.ã ',d,,, dô Án. 65, d. r.r nr

DO VÁIOR r(àa Eêqul.bêdor oi v.i.Es do oblêro ao pre*ntê toiàh:àido o .áàl"re
oê RJ 20,5607cr7'á, eôàrdô ô vdor oe t5 23 760,00 do vàlor Stobrt do (ohàtó,
pêrf.z.ndo o valor tót l dê ÂS 139.320,00 (Cêntô ê hhtâ € nov. mit, trê:êntos ê vinlê
,êàÊ), coúorm. dispõ. plãnilha àcimâ, .m d.kjm€nto .o limnê dGposro rc art. 4e , da
Lê' l?97912020 ê suã3 ãlr.Éçõ.s
ooraçÃo oqçaML\ÍÁRÀ ó-s5. o2or. uF'oàd. orFúenrànr 0105 Doràçào
12.351mr0.2153, Fhôonro 1390tO@O000. Ó,!ão 0201, un,oàdê o,çàhcnrllr oio5,
ooràÉo. 12.36I0010.2154, Etêmê.tó 339o3ooomoo. órs5o o?ot Undáde
o'çàí€.r.nà 0105. ootâçio 12.1610010.rr55 at.mênro: 3t9o3ooooooo. óÍrão o20L
unidàdê orF@rúr,. 0105, Doraçâô. l2 ?6t 0010.2073, flênê.rô jl90lo0(}oo@
0.3ào. 0,?01, Undàd. O,çd-.ntàirà. 0105. Doràí:o 12.365.0Or0 215, t.én.nro
339030OO0O00. O.lio. 0201, Jn'd.dê O4àh.1rán,. 0105. Dor.çáo 12.366o010 2t56E',.i.-to 339030000@0 Oriào: 0201. u edê o,cà-entar.a 0105 0orrç5o
12 367.0010.2157, Elêrenrôr 3390300m000.
VIGENOA: k pà.tês co^tÉrant.s acodah quê à visêà.ia coitEruát E.manê.e aré ôs

EsraDo Do AMAPÁ
PREFEIÍURA MUNICIPAL DE ÂMAPÁ

avr§o or LtoTÂçÃo
nDa ILEÍRô t(o Ni U2o26eL/$Moa/rMA

O Muni.ipiod. Am.pálÁr, EâliraÉ !cúção na modàt'dadê RDC Etêróni.Õ,.r
00U2020-CEUSEMOB/PMÁ, dô ripo h.ior dêsntô Ctôbôt, no RcSimê dê êxêcuÉo
€mprôitâd. p.r Prêço Global. Objêto: pávirent.ção Em Btôcóe Sêrtivâdos .ôm Or.na8êm,
Glçôd.s, M€io Fio r S.rjêt:s Nô. BáiíG Bom làrdim ê Bôh so$€s. lt, no Múni.iEio dê
Am.É-Á?, conlome o Projêto Báshô ê o convênio Ne 0s9fcN/201s íStcoNV Ne
364143), Â r.àliz.çâo do cê.t ôe sêá flo dh 16/1V2020, às o8hoomin, no 6nd.rêço
êlelóni.o www.bbúh€tllcita.o€s.com.b., mêtôô ldal dê r.uêda/Dô*ntoãd do Edüt .

AmàÉ ÁP, 22 d€ ourubo d€ 2020
MÁX ÂNORÊY SOUZA REIs

Pr€srdent. da C€L/SEMÔ8/PMÁ

avrso Dr LrcÍÍA(Ào
tL€TRôí{rco sRp r{r r/toroarL/sEMoa/pMÁ

O Munkípio d€ Amapá/AP, r.àlirará li.irãçâô nà mód.lidád. RoC El.lrônico n!
0O2/202GCEVSEMOB/pMA, do tipo m.ior d€sco.tô Globá|, nô Rêgine d€ execuçâo
EfrpG'tad. por Pr€ro Gl6b5l. Objêto: Consú!çãô d. 6álpão par. Fábricâ dê Bloq!êtês no
Mlniclpiô dê Aúap+ÂP, , co.ríormê o Prcjeto B*ico ê o Cotuênio N, 029/9CN/2018
(slcoflv Nr 366103). 

^ 
Éãliaçâo do cêdahê rêá no d,. 16/11/2020, à5 09m0mi., rc

€.d€r.çó êlêtrôni.o ww.bbnnêr1'.itac@s c.m.br, B6m to.atdê f€ri6da/ Dôw.toad do

Amàpá-ÂP, 22 d€ ôutubD de 2020.

MÂ)( ANDSEY SOUZÁ REIS

Prê5rdênr€ da ctt/sEMo8/pMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LÀRANIAT DO JARI

ÊXÍiAÍO DE CONINÂTO

Prftê$o. 214 0422020-5MÂS/PMU i

cônkãtó nc 040/2020-5MA5; conràr.dã: R. J cosTA E REL| (Mzs EMpRÉÉND]MENTOS);
CNP.|: 14.437.436/000161; Objêtô: àquúiç-o d€ 3.00O.o0 llrês nil) CE5IAS BÁ5|CAS -.ômô
áur'lio àhm.ntaÉo . er6m foh..id.s, sob dêmandà, áos úuárlos d. barxa r.nda
6dôsÍàdo5 no P.og.ama CRÂS ' ClnÍo dê Rêiêrên.'a de A$stênciã Sociar, pêló pêriodo
dê 03 mê*s, dê ô@rdo com a5 esp.cincãçõês e q!.ntidadês d.3cnrâ5 ao T.rmo dê
Rêíêénciã; Origêm: PEaã. El€tônko ne 01t0/2020{pVpMU; Viaên.ià: 03 mêsê3 â p.ÁiÍ
da datâ dê ã$itr.turã; Váloí: i§ 449.490,00 (O!atrô.ê.tôs . quarentô ê n@ê mit
qu.t.oc€itos ê hov..tà €.Éj. 0â1à dâ ,sslnôtu.à, 19/10/2020.

avrso DÉ Lrc,ÍÁçÂo
RDc €LErRôNrco r r/2o2ecEusEMos/pMÁ

PREFEITURÁ MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNIcIPAL DE sAÚDE

Np 204, sêxtã'fêúa, 23 dê outubío de 2020

AVISO DE OISPENSÂ DE LICITAçÃO

rssN 1677 7069

_J

I \

PROCESSO ÀOM. Ne 595 - 9EMSÂ/pMM.
Fica dispênsdá dê licitaçãô a dêspêsâ àha'ro.sprill.àda,.úp objêtô é â

aqutstçÃo oE coRRELAToS paRÂ aÍ€No€R a R€ôÊ MUNtcrpaL oE sÂúDE oE MÂcÀpÁ,
ê6 consnâncir com o Án. 4o d. lêi 13.91912A20, hên .ômo . Lêr 3.666/93, no quê
co!!.r. Emprêsà: L.G.À. MOR€IRÂ alRELl IPP . CNpl nr 14.535.579/0001,00. Vrloí
Un{ariô: R5 14,99 (qulto e rêãÉ ê mvêntà ê nov€ cêôrâvos)j v.loí Íotar: RS ss4.63o,oo
(qui.hênio5 € cinquênta. quaro mil ê sêis.êntos ê rrnrâ r..is). ITEM AVENTÀL TNT
lMp€RMúvEL oEscaÂÍÁvÊL DE conpo tNTÉtRo r.rso clíNtco E ÂMBuLÁToF aL:
ÁNTlÀúRGlco € aróxlco. TAMANHo úNtco NA coR azur coM-!RÂs oíERNAs paRÀ

AMARRAÂ NO PESCOçO É CINTURÁ: PUNHO DÀ MÁNGÂ COM EúSTICO REBAÍDO PARÁ

MELHOR ÀUS1E E CONFORTO; GRAMATURA 50 G / MI TAMANHO 1,27M COMP É 1,37M
úRGURÂ Eôpr€sa: ÂE|NALDO SOUSA PTNTO EIREL| CNPI no 13.398,72110001-26. Vatof
unitário 39,90 (tnhtà e nove rêà'5 e noveità .êntãvorj valor Íótal: R5 40.596,00
{quãrênrà mité quinhe^tôs e nóve.rà e 5ei5 reàú). tÍEM IUVA pABÁ pRocEotMENTo NÃo
c]NÚRGIco, PEQUENÂ. úTEx NÀTURÂ1, coM pÓ B oÁasoRVÍVET, IÍEM LI]VÀ PARA
pqocEDrMEN'o NÀo crRURGrco, Gf,atrDr ,arÍx irÀ LRÂr. coM po BroÂBsoRr'ú.

PROCES5o ADM. N! 04017 - SEMSÂ/'MM.
Fe dirp€neda d€ li.itàçâo a dêspsa àb3irc êspkificâd., .!jô oblelo é ã

ÂAU6TÁO OÉ BO[5A5 DE COTOsTOMIA ÂD1JLTO PARA A'ITNOER A RÉDE MUNICIPAI DÉ

sÂÚDE DE MÁaÁpÁ, .m conenâfti. con à rêi 3.666/93 e I€i ne 14.065/2020 ÊÕDres.:
CAIIRAM DISTR|EU]oORÁ - 0.M.Â MÂClÊt E CIA LTDA CNPI ne 03.465.466/00ô1-61
Var.r: RS 49.375,00 (quarentà e nov€ mil e tí.:.nlos ê sêtê.la ê cincô rêâÉ1. lTtM BotsA
oE coloÍoMra ÀDJrÍo, 5rÍtMA LMÂ 9Lçl DrL\ÁvE-, prlis-rco ÂNroDoc opa(a,
coM FltTRo DE cÂRvÃo aÍlvaoo, aÊsrNÁ 5tNÍÉflcÁ iEcoRtÁvEL oE 10, 76 MM. sÊM
AOEsIVO MICROPOROSO, C]ÀMP DE FECI]AMÉNTO NÔIVIDIJÀT PRODUTO §IMIIÂR OI
EOUIVALENTE OL-I O' MÊIHOfi OUALIOADÉ

Maràpá-AP, 20 dê Oqrub@ dê 2020.
GISELÁ CEZIMBRÀ TAVÂR€S MORÁES

se.rêtá.ia Municip.l dê Sàúde

AV|SO DE OrsPfnSÂ OC L|OÍÁCIO

No ÊxtÊto do AvGo d€ 
'nêxiaibilidàdê 

d. lE ação puhlrcâdó no DOU d.
t2/O3l2O2O, t çâó 1. lá8,162. Ond€ 5€ Lê Àviso dê inêr'8lbilidàdê d. licitâção lêia F:
Âvi$ d€ diepene d€ li.itação.

Và(àpà ÁP 21 dê ourub'ó de 20)0
MÔNCA CF]SÍNA DA SILVA DIÀS

sécretán, Muniapàld. AssktêE a so.i.

1r TEnMO AOmVO AO COí{TnÀTO Ne ú/2019§ÊMFr/pMM

O MuniciDio d€ Âmãpá/ÁP, rêâiz.rá Licibçào ha mod.lidàdê RDC Elerônico
SRP ne 003/2020'C[[/SÉMOB/PMA, do tipo m.iôr i€s.onro Gtobat, no Rêgimé dê
êxêcuçâo Émpr.itàda por P..çô Glob.l. Obleto: R€girho dê Pêçô5, pr.a Pr6taçâo dê
ediçG dê m.nqlenção prêdiál p.êvêntv. . coíêriva lPêq!ênos âépâ.os),.or
fornê.ih.ôrô de íat€riak . mâo-dê-ôbã, sob demandà, nos
e instãlàçôês nas €difi.açõ.s âlusàdàs € êdifieçõ.s pe.r€ncenr€3 áo municipio dê
Ámôpii A r€àliz.çâo do Grtâmê !êÉ no dà 76/71/2a20, à5 10h00hrn, no end€.€ço
.lêtróni.o ww bbmnêrli. ácoês..om.b., m.smo lcar dê rdnadã/ Dôwntôád do Ed rat

Prc6e 31.01.100/2020-5€MFI/PMM, ilhdamenro €sal Aít s7, § 1! ê 2e ê 6s, t€i 
^q3.666/93, Cortrà§ntê: Secr€t rir Municipal dê Finànças-SEMÉ/pMM, Cont6tad.

@NsóRcto ENGEFoTo-PRoGRESS ci{Êr 33.243.6a6/ooo1-09, obtero: êfêtuâr a3 *glintês
ãtu.lüaçó6 âô Côf,tôt nr 013/2019 - 5EMFr/PMM: ã) Rêlktr.r a mudânçà dê ende.eço
da *dé do côNsÓncto ENGEFoÍo PRoGFESq b) Attêêr: cláusub aúàda - Dà Oolaçio
orç.mentá.j., .) Ârt.êr á cl usul. Serima - DÕ Prazo d€ Éx.cuçâo ê vsênciâ; d)Â(.Íâ o
ilêô 4.2 dâ Clliusulà Oit võ paÍa ajlstàro indice de Bàrustàmênlo v.lôÍ: R51o.354.500,00
(D!z milhõ.s tÍ.z.ntos ê cinquênta ê nil ê qlinhêôtôs reâÉ), eôpe.ho nr 203056/2020,
oo vàlor de RS2.207.539,00 (0oi5 Bilhõ€s durênro. ê s.t. m'l quinhêntor ê óú.nra e n.vê
rêôit), Fonr€ do Rê.urs: Op.r:çô€s dê Céd'iôs'PMAT, tmpenho nr 701022/2020, ro
!àlor de RS4.995.100,00 (Oktro m'lhóêr nô*c€^tos ê noveír. e *ú mí € cêm reâis), nâ

Fônl. do 3.cu6o: Op€Eçô$ de Cre?ltos EfÉiên.iâ, Empênho ns 9!00372020, no vàl.r
d€ RS 3 150.311,00 {Trêr m'lhõês cêhrôs ê cinqu.nta ôil e oit6ento5 . onzê r€àis), Fôntê
dô Rêcur$ OpeEçõ€s de Génitos - PMÁÍ. V8éncia: 12 (dor) mê*B , .ontàí de
o,llly2ozq. O3l7l/2A27. so.5 rêrpe.livãs Ordens dê sêtu'ços, ms térfrós do a.tiso 57,
§ 1e € 2s ê a.t 65, là ne 3.666/93 ê âltê6çóes pôíenorêr

Amapá-^P, 2? de outubro dê 2020.
MAX ANOREY SOUZA REIS

P..sidenr€ d. cEtls:MoB/PMÁ

wdD4rerrur6L tcP

Mrcãpà AP, 1e dê Outubrô d€ 2020.
GISELÁ CEZIMBRÁ ÍAVAR€S MORÁ€S

sê.rêtária Muni.ip.l dê Saúdê

avÉo oe RmFrcÁçÃo
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ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

COMISSÃO PERMANENÍE DE LICITAÇÃO

MEMO. N0 031/2020.CP1 Laranjal do Jari/AP, 12 de novembro de 2020

Encaminhamos o Processo n" 218.04712020'SMAS/PMLJ, referente ao PREGÃO

ELETRÔNICO N'040/2020, no qual tem por objeto a Contratação de uma empresa especializada em

fornecimento de Aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o Beneficio CESTA BÁSICA como

auxilio alimentação, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social -

SMAS, aÍim de conhecimento, copias e providências.

Aproveitando a oportunidade reiteÍamos votos de estima e consideração

Enivaldo Baliei Machado
Presidente CPL
Decrelo n" 397/201

LJ

Col.omli@ otmail.com

Avenida Tancredo Neves 2605 - Bairro Agreste
"Laranjal, temPo dê reconstruir"

ASr
Maiara Caldas Chagas
Secretaria Mun. de Assistência Social
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Ofício. No: 111612020 - SMAS/GAB Laranjal do JarílAP, 13 de Novembrc de 2020

Ao Senhor
JUNIEL LIMA VIANA
Secretario Municipal de Administração e Planejamento/PMLJ

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO

Prezado Senhor Secretário,

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, estamos encaminhando a

PORTARIA N" 6212020 - GAB/SMAS/PMLJ, referente à publicação do fiscal do

CONTRATO N" 040/2020 - PMLJ, para publicação no Diário Oficial Municipal,

segue anexo à referida Portaria.

Atenciosamente,

de Paula

DE PAULA
do N úcleo ad mi nistrati vo

1 29/20 1 7 -G AB/S M AS/P M LJ

xcretrrra de Atiitt'.nnrrçio e Planelam«'m'llll-.r

R,E CÉ BIDO

DATÀ:.,{âl

Ass
Rua Librdadq no8o4 - AgÍeste.

Etnail : setaosjaÁ@hotnra'il.@rn

ss^5

inatura

!!@t ofa:{qle3
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ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GABINETE DA SECRETÁRIA

2\
RI

drtnlbrir

A llustríssima Senhora MAIARA CALDAS CHAGAS, Secretária Municipal de Assistência
Social da Prefeitura Municipal de Laranjal do JarÍ, usando das atribuiçôes que lhe são
conferidas no Decreto no 21412020-GAB/PMLJ.

CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos s8 - inciso lll e
67 da Lei no. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execuçâo dos contratos celebrados através
de um representante da AdministraÇâo;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado
durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.

CONSIDERANDO que as principais atribuiçôes dos Fiscais Contratuais são: l- Zelar pelo
efetivo cumprimento das obrigaçôes 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 aquisiçôes, a execução dos serviços e obras contratadas,
lV- lndicar eventuais glosas das faturas.

RESOLVE,

Art. 1o Designar o servidor LILIAM ALVES DE PAULA, matrícula 3495, como Fiscal do
CONTRATO no 04O12020-PMLJ, celebrado com a empresa: R. J. COSTA EtRELt, CNpJ:
14.487.436/0001-6'1, referente à aquisição de 3.000,00 (três mit) CESTAS BÁS|CAS -
como auxilio alimentação a serem fornecidas, sob demanda, aos usuários de baixa

- renda cadastrados no PROGRAMA CRAS - Centro de Referência de Assistência Social,
pelo período de 03 meses, conforme o PREGÃO ELETRôNICO n" O4ot2o2OlCpL-
SEMAP/PMLJ, para atender as demandas desta Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 20 Dê ciência aos interessados.

Art. 30 Autue-se no processo.

Laranjal do Jarí, 13 de Novembro de 2O2O.

VArmftffiAS cHAGAs
Secretá[i-a t)Iu nicipa I de Assistência Social

Decreto n" 2'1412020 - GAB/PMLJ

Rua Libtdade, noEo4 - Agreste
Laraajal do Jatl/Arnayái.. CEP: 68.920-000

srLÂ5

PORTARIA N'062/2020. GAB/SMAS/PMLJ, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020.
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Avenida Tancredo Neves, n'2605, Agreste CEP.: 68920-000/ Fone: (096) 3621-3804 ou 3621í 102 CNPJ: 23.066.905/0001-60-PMLJ
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DrÁRro oFrcrAL Do rur{rclPto
"Laranial tempo de reconstÍuir"

www.laranjaldojari.ap.gov.br

ESTADo oo AMAPÂ
PRÊFEIÍURÁ MUNICIPAI OE LARÂNJAL DO JARI

SECRETARIA oE ASsIsÍÊNcIA §ocIAL

EXTRÂTO DO CONTRATo lrl' 053/202GSMAS
DrspENsA DE LrcrTAÇÁo N" 0z6z02GSMAs/pMLJ

CONTRATANTE: SecÍebrb Municip€l de Àrsistênda Sodd -
SMAS. CONTRÂTAOA: J. L. S. TE|ORIO - EPP, r.dl.d. m
cldâd. d. Lârônlal do Jarl CNPJ iob o n.' 02.t30.23:Irlr00í{0,
rurt!.io hlprt..nt dr pot JOiSE LUtr DA SILVA TEI{OR|O,
br..ll.lro, ln.cÍlto no CPF lob o í.' 211.797.512-72, iÉld.nt. !
dodclll.do n. cld.d. d. L...nl.l do J..i-AP. PÍocesso
AdÍÍnist-ativo n." 216.056/2020 - SMÀS. Obieto: l.l ContralaÉo de
êmpresa para aquisiÉo de SOMSRINHAS E PROTETORES
SOLAR, psra o Program€ CíianF Foliz. Osts d6 assinsturs do
conlralo 0911112020. Mgôncia de acoÍdo com Íôspêclivo crêdto
oíçârÍ!€í1iáÍio.

Lârénlal do Ja.i-AP, 16 de Novombro d6 2020.

MaisÍa Câlda6 Chagas
Sôc.otáíia do Asslstânda Social - Si,lAS/FirLJ

@ DrÁnlo oFlclAL oot

Lein"274 06-GAB/PNLJ. Ce 30.01/06 Página 01 www.laranjaldojari.ap.gov.br/dom
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