
ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

CNPJ: 83.211.433/0001-13 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

EDITAL 
SRP — SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

PREGÃO PRESENCIAL N. ° 9/2020-023-PMGP 

O Município de GOIANÉSIA DO PARÁ, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO 
PARÁ, tornam público aos interessados que na forma da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei n.° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com as respectivas alterações posteriores e demais legislação em vigor, fará realizar licitação na modalidade 
Pregão Presencial, do tipo MENOR PREÇO, conforme condição que trata do objeto, mediante as condições estabelecidas no 
Termo de Referência deste Edital e seus anexos. 

1. RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO 

LOCAL: Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N. Bairro Colegial, CEP: 68.639-000 — Goianésia do Pará — PA. 

• DIA: 12/11/2020 HORÁI210:08hs30min 

1.1 - Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o primeiro 
dia útil subsequente, no mesmo endereço e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital. 

1. No local indicado, serão realizados os procedimentos pertinentes a este Pregão Presencial, com respeito ao (à): 
II. Credenciamento dos representantes legais das licitantes interessadas em participar deste Pregão Presencial; 

111. Recebimento da declaração de habilitação e dos envelopes Proposta e Documentação; 
IV. Abertura dos envelopes Proposta e exame da conformidade das propostas; 
V. Divulgação das licitantes classificadas e das desclassificadas; 

VI. Condução dos trabalhos relativos aos lances verbais; 
VII. Abertura do envelope Documentação da licitante detentora do menor preço e exame da habilitação; 

VIII. Devolução dos envelopes Documentação fechados às demais licitantes, após a adjudicação do objeto à licitante 
vencedora; 

IX. Outros que se fizerem necessários à realização deste SRP- Pregão Presencial. 

1.2 - As decisões do Pregoeiro serão comunicadas diretamente aos interessados, durante a sessão, lavradas em ata, 
ou, ainda, a critério do Pregoeiro, por intermédio de oficio, com comprovação de seu recebimento. O resultado 
final do certame será também divulgado mediante oficio ou publicação na imprensa oficial. 

1.3 - A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito das Condições do Edital e de outros assuntos relacionados 

• 

a presente licitação deverá ser efetuada pelas licitantes interessadas em participar do certame, no endereço acima 
citado ou pelo email: cplpmgp@gmail.com,  até o 2° (segundo) dia útil que anteceder a data estabelecida no 
preâmbulo deste Edital para a reunião de recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Documentação. 

1.4 - A resposta do Pregoeiro ao pedido de esclarecimento formulado será comunicada mediante oficio, termo de 
comunicação ou publicação na imprensa oficial. 

2. DA LEGISLAÇÃO 

2.1 - O Edital da presente licitação pública reger-se-á, principalmente, pelos comandos legais seguintes: 
1 Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 - Instituto do Pregão Presencial; 
II. Lei n° 8.666, de 21.06.1993, e alterações posteriores - Lei de Licitações; 

111. Lei n.° 8.078, de 11.09.90 - Código de Defesa do Consumidor; 
1V. LC 123/2006, de 14 de dezembro de 2006; 
V. LC 147/2014, de 07 de agosto de 2014; 

VI. Decreto Federal n° 8.538/2015 de 06 de outubro de 2015; 
VII. Instrução Normativa N° 5, de 25 de maio de 2017; 

VIII. Lei 13.726/2018 — Regulamento as autenticidades e reconhecimento de firmas; 
IX. Demais legislações em vigor e nas exigências deste Edital e seus Anexos. 

2.2 - Para efeito deste Edital devem ser consideradas algumas definições importantes, tais quais: 
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1. Pregão - modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns é feita em 
sessão pública, por meio de propostas de preços escritas e lances verbais; 

II. Bens e Serviços Comuns - aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado; 

III. Unidade Gestora - órgão licitador; 
IV. Licitante - pessoa jurídica individual que adquiriu o presente Edital e seus elementos constitutivos e Anexos; 
V. Licitante vencedora — pessoa Jurídica individual habilitada neste procedimento licitatório e detentora da 

proposta mais vantajosa, a quem for adjudicado e homologado o objeto deste Pregão Presencial. 

3. CONDIÇÕES DO OBJETO 

3.1 - O objeto será SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO) PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 

EM GERAL, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA TODAS AS 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ (Fracassados na Licitação 

Anterior). 

3.2 - As quantidades são estimadas e não constitui qualquer compromisso futuro para contratação, devendo ser entregues 

apenas as quantidades solicitadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ, de acordo com a 

necessidade da mesma, nos locais determinadas nas ordens de compras. 

4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

4.1. 	- Poderão participar deste SRP-Pregão Presencial quaisquer licitantes que: 

	

I. 	Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão Presencial; 

	

I I 	Comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos no Capítulo - DA DOCUMENTAÇÃO. 

	

I I I. 	Será admitida a participação de consórcios, desde que atendidas às condições previstas no Art. 33, da Lei n°. 
8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, e nas estabelecidas neste Edital. 

IV. Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte que cumpram os requisitos deste edital e da Lei Complementar 
Federal n° 123, de 14/06/2006, e ainda em conformidade com o Artigo 48 da Lei Complementar Federal n° 
147/2014, de 07 de agosto de 2014, 

V. Os itens cujo valor seja de até 80.000,00 (oitenta mil reais), serão destinados exclusivamente à participação 
de microempresas e empresas de pequeno porte. 

VI. Quando os itens forem acima de 80.000,00 (oitenta mil) a Administração deverá garantir em certames para 
aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação 
de microempresas e empresas de pequeno porte. 

4.2. Assim, fica estabelecido que todos os itens na condição acima citada, sejam de participação exclusiva de 
Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte 

4.3. Conforme Art. 82  do Decreto Federal 8.538/2015, caso não haja vencedor para as cotas reservadas, estas poderão 
ser adjudicadas ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem 
o preço do primeiro colocado da cota principal. 

5. DO PROCEDIMENTO 

5.1 - No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro e Equipe de apoio iniciarão a sessão 
recebendo dos interessados os documentos para o credenciamento, bem como, os envelopes contendo a proposta e 
documentos de habilitação, juntamente com as declarações exigidas para esse fim. 

5.2 - Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante: 

1. Retardatária, a não ser como ouvinte; 
Il. Que não apresentar a declaração de habilitação até o termino do credenciamento. 

I I I. Empresas que, na data designada para a apresentação da documentação e das propostas, estejam suspensas 
de participar de licitações e/ou impedidas de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GOIANÉSIA DO PARA, ou tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da. Administração 
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Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, não tendo sido ainda 
reabi I itadas; 

IV. Empresas sob falência, concurso de credores, dissoluções, liquidações, e não sejam controladoras. 
coligadas ou subsidiárias entre si; 

V. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 	 3 

VI. Empresas que não detenham atividades pertinente e condizente com o objeto. 

5.3- Serão aplicadas as penalidades previstas na Condição 37.3 deste Edital à licitante que fizer declaração falsa. 

5.4- No horário indicado para início do SRP- Pregão Presencial, pretendendo a licitante credenciar representante, deverá 
apresentar o Pregoeiro documento comprovando possuir poderes para formulação de propostas e para prática de todos os 
demais atos relativos a este Pregão Presencial. 

5.5 - Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal da licitante, presente ao evento, 
devidamente credenciado. 

5.6- No mesmo ato, o Pregoeiro receberá a declaração de habilitação e os envelopes Proposta e Documentação, em 

IP separado, procedendo, em seguida, à abertura dos envelopes Proposta e aos seguintes procedimentos: 

1. Exame de conformidade da proposta, consistindo em conferência, análise e classificação das propostas em 
confronto com o objeto e exigências deste Edital; 

II. Classificação da proposta escrita de menor preço e daquelas apresentadas com valores sucessivos e superiores em 
até 10% (dez por cento), em relação ao menor preço; 

III. Seleção das melhores propostas, até o máximo de três, quaisquer que sejam os preços ofertados, quando não 
verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem anterior; 

IV. Havendo empate no terceiro valor, serão selecionadas todas as licitantes que tenham ofertado o mesmo preço; 
V. Colocação das propostas em ordem crescente de preço cotado para que os representantes legais das licitantes 

participem da etapa competitiva, por meio de lances verbais; 
VI. Início da etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser formulados de modo sucessivo, em valores 

distintos e decrescentes. 

• 
5.7 Uma vez iniciada a abertura do envelope Proposta, não serão permitidas quaisquer retificações que possam influir 
no resultado final deste Pregão Presencial; 

5.8 - Classificadas as propostas, e uma vez iniciada a etapa competitiva, o Pregoeiro convidará individualmente os 
representantes legais das licitantes classificadas, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir da licitante 
detentora da proposta de maior preço e as demais, em ordem decrescente de preços ofertados. 

5.9 - A desclassificação da proposta da licitante importa sua exclusão das fases seguintes; 

5.10 - Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

5.11 - A licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, ficará excluída dessa etapa 
e terá mantido o seu último preço apresentado para efeito de ordenação das propostas. 

5.12 - Após a emissão de parecer definitivo sobre a amostra apresentada (quando for o caso), o Pregoeiro convocará todas 
as licitantes que participaram da fase de oferta de lances para, em nova reunião, comunicar a respeito da aceitabilidade 
dos produtos e, por conseguinte da proposta, e, também ser analisada a documentação da empresa ofertante do menor 
preço cuja amostra tenha sido aprovada. 

5.13 - Não será admitida complementação de documentos posteriormente à sessão, salvo as exceções contidas na Lei 
complementar n° 123/2006 e art. 48, § 3° da Lei n° 8.666/93. 

5.14 - Caberá o Pregoeiro, ainda, como parte das atribuições que lhe competem durante a realização deste Pregão 
Presencial: 

	

I. 	Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 

	

I I. 	Examinar a aceitabilidade da proposta ou do lance de menor preço, quanto ao objeto e valor, decidindo, 
motivadamente, a respeito da escolha que vier a ser adotada; 

	

I II. 	Adjudicar o objeto deste Pregão Presencial à licitante vencedora, detentora da proposta considerada como a 
mais vantajosa para o Município, após constatado o atendimento das exigências deste Edital; 
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IV. Receber, examinar e instruir os recursos contra suas decisões, relativamente a este Pregão Presencial: 
V. Encaminhar a Autoridade Superior da PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ, o processo 

relativo a este Pregão Presencial, devidamente instruído, depois de ocorrida a adjudicação, com vistas à 
homologação deste procedimento licitatório e à contratação do objeto com a licitante vencedora. 

5.15- À Autoridade Superior da PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ caberá: 

1. Adjudicar e Homologar o resultado deste Pregão Presencial, depois de decididos os recursos porventura 
interpostos contra atos do Pregoeiro, e promover a celebração do contrato correspondente. 

5.16 - Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes Proposta e Documentação em um único momento, 
ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e (ou) surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, 
os motivos serão consignados em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente. 

5.17 - Os envelopes não abertos e rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro e pelos representantes legais 
das licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro e sob sua guarda até nova reunião oportunamente marcada para 
prosseguimento dos trabalhos. 

5.18 - Qualquer reclamação a respeito deverá ser feita, no ato da reunião, pelos representantes legais das licitantes 
presentes. Não acolhida a reclamação, a matéria relativa ao procedimento pode ser objeto de recurso. 

5.19 - Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, pela equipe 
de apoio e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão deste Pregão Presencial. 

5.20 - Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes Documentação, não caberá desclassificar as 
licitantes por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o 
julgamento. 

5.21 - É facultado o Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase deste Pregão Presencial, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de 
documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentação. 

5.22 - Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência promovida. 

5.23 - A adjudicação deste Pregão Presencial e a homologação do seu objeto somente serão efetivadas: 

I. Se não houver manifestação da licitante de sua intenção de interpor recurso, devidamente registrada em ata 
durante o transcurso da sessão do Pregão Presencial; 

a) Nesse caso, a adjudicação caberá o Pregoeiro. 

II. Se houver interposição de recurso contra atos do Pregoeiro, após o deferimento ou indeferimento do recurso 
interposto e dado conhecimento do seu resultado; 

a) Nesse caso, a adjudicação e a homologação caberão à Autoridade Superior da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GOIANÉSIA DO PARÁ. 

5.25 - A abertura dos envelopes Proposta e Documentação serão realizadas sempre em sessão pública, devendo o 
Pregoeiro elaborar a ata circunstanciada da reunião, que deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, pelos 
membros da equipe de apoio que formularem parecer técnico sobre o julgamento deste Pregão, seja com relação às 
propostas ou às documentações, e pelos representantes das licitantes presentes. 

5.26 - Da ata relativa a este Pregão constará os registros dos representantes credenciados das licitantes, da análise das 
propostas e dos documentos de habilitação, dos preços das propostas escritas e dos lances verbais apresentados, da 
manifestação da licitante de interpor recurso, sem prejuízo de outros registros entendidos necessários. 

5.27 - Depois de concluída a licitação e assinado a ata e o contrato, os envelopes não abertos contendo a documentação 
das demais licitantes ficarão em posse do Pregoeiro, à disposição das licitantes, pelo período de 10 (dez) dias úteis, após 
o que serão destruídos. 

6. DO CREDENCIAMENTO 

6.1 -  O representante legal da licitante deverá, no horário indicado no preâmbulo deste Edital, apresentar-se o Pregoeiro 
para efetuar seu credenciamento. 
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6.2 - Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante, mediante a apresentação dos 
documentos relacionados no item 6.3. 

6.3 - São obrigatórios para o credenciamento. Os documentos mencionados nos incisos (I, 11,111,1V e V) conforme abaixo 

relacionados: 

I) Cartão do CNPJ comprovando a atividade pertinente e compatível com o objeto; 
II) Cópia autenticada do estatuto ou contrato social/ato constitutivo, quando o representante for sócio e o documento 

mencionar os poderes para representar a empresa no certame; 
Obs.: apresentar todas as alterações ou a última alteração consolidada devidamente registrada na Junta Comercial. 

III) Cópia autenticada do documento de identificação do representante legal; 
IV) Procuração ou documento equivalente (Modelo de Credenciamento - ANEXO II - Modelo (A), devidamente 

reconhecida a firma do outorgante em Cartório, quando a pessoa a ser credenciada não for sócia da empresa, a 
procuração deverá expressar poderes para manifestar-se em qualquer fase do Pregão Presencial. dando plenos 
poderes ao credenciado para formular ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor 
recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim. para praticar em nome da licitante todos os atos 
pertinentes a este Pregão Presencial; 

V) Declaração de habilitação e recebimento do edital e seus anexos, conforme Anexo II - Modelo (C) em papel 
timbrado da empresa licitante. 

6.4- Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante: 

I. 	O representante legal da licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos acima relacionado, 
ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de 
interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar a licitante durante 
a reunião de abertura dos envelopes Proposta ou Documentação relativa a este Pregão Presencial. 

a) Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais, impedido de se manifestar 
durante a sessão, também não poderá manifestar a intenção de recurso, e será mantido o seu preço 
apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço; 

11. Os documentos exigidos para o credenciamento deverão ser apresentados, por qualquer processo de cópia, 
autenticada por Cartório competente ou pelo Pregoeiro e equipe de apoio a partir do original, caso seja 
autenticado pelo Pregoeiro deverá ser feito até o final do expediente do último dia útil que anteceder o dia 
marcado para abertura dos envelopes Documentação, não sendo aceito, em hipótese alguma, documentos em 
cópias simples. 

6.5 - As microempresas e empresas de pequeno porte, para que pretendam usufruírem dos benefícios nos termos do que 
dispõem os Artigos. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar 147/2014 

• 

	

	
de 07 de agosto de 2.014, deverão apresentar junto à documentação de credenciamento, fora de qualquer envelope os 
seguintes documentos: 

I) Declaração de ME ou EPP, sob as penas da Lei, que a empresa cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da 
Lei Complementar n° 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, estando APTA a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido nas referidas Leis, inexistindo impedimentos previstos no § 4° do art. 3° da mesma, 
conforme Anexo II - Modelo (B) em papel timbrado da empresa licitante; 

II) Certidão simplificada da Junta Comercial comprovando o enquadramento de ME ou EPP com a data de expedição 
no máximo até 60 (sessenta) dias da data de abertura deste certame. 

OBSERVAÇÕES: 

1- As empresas que deixarem de apresentar os documentos solicitados no Item 6.5, não ficarão impedidas de se 
credenciarem, apenas deixarão de usufruir os benefícios de ME e EPP. 

2- Os documentos solicitados no credenciamento no item 6.3, incisos I, II e III, e que forem apresentados 
corretamente, ficam dispensados da apresentação dos mesmos na fase de habilitação; 

7. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

7.1 - Até o dia e horário e no local fixados no preâmbulo deste Edital, o representante legal de cada licitante deverá 
apresentar ao Pregoeiro, simultaneamente, além do credenciamento, a proposta escrita e a documentação, em envelopes 
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separados, fechados e rubricados no fecho e, de preferência, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em 
caracteres destacados, além da razão social da licitante, os seguintes dizeres: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 
PREGÃO PRESENCIAL N. ° 9/2020-023-PMGP 

	 6 

ENVELOPE 1- PROPOSTA COMERCIAL 
PROPONENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 
PREGÃO PRESENCIAL N. ° 9/2020-023-PMGP 
ENVELOPE 2- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE 

8. DA PROPOSTA - ENVELOPE PROPOSTA 

8.1- A proposta comida no Envelope Proposta deverá ser apresentada, com as seguintes informações: 

1. Emitida por computador ou datilografada, de preferência, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, 
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas; 

I. Fazer menção ao número deste Pregão Presencial e conter a razão social da licitante, o CNPJ, Inscrição Estadual, 
número(s) de telefone(s) e de fax e e-mail, se houver, e o respectivo endereço completo com CEP, e, de 
preferência, com a indicação do banco, a agência e respectivos códigos e o número da conta para efeito de 
emissão de nota de empenho e posterior pagamento, conforme o Anexo II - Modelo (F) Carta Proposta; 

III. Conter o nome, estado civil, número do CPF e do documento de Identidade (RG, Cédulas de Identidade 
fornecidas por Órgãos Públicos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal, valem como documento 
de identidade, Certificado de Reservista, Passaporte, Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como 
Carteira Nacional de Habilitação com fotografia, na forma da Lei n° 9.503/97), endereço e cargo na empresa. da 
pessoa que ficará encarregada da assinatura do Contrato; 

IV. Indicar o prazo conforme previsto na Condição 10.2; 
V. No silêncio quanto aos referidos prazos, os especificados no edital serão considerados como aceitos pela 

proponente; 
VI. Cotar os preços na forma solicitada no modelo de PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS de que trata o 

Anexo  I  e o global da proposta; 
VII. Apresentar quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pela licitante; 

VIII. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a preço, 
pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos originais. ressalvada apenas 
aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações essas que serão avaliadas pela Autoridade 
Superior da PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ; 

IX. Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros aritméticos e o preço global da proposta, se 
faltar; 

X. A falta de data e (ou) rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente à reunião de 
abertura dos envelopes Proposta com poderes para esse fim; 

OBS: A empresa também deverá apresentar sua proposta através de mídia eletrônica em (pen drive, CD ou no 

e-mail cplprnglragina il.com  conforme modelo disponibilizado pela CPL, para facilitar e agilizar os trabalhos 
da comissão na fase de lances, sob pena de desclassificação da proposta caso não apresente ou apresente com a 
estrutura alterada da original fornecida. 

9. DOS PREÇOS 

9.1 - A licitante deverá indicar o preço unitário POR ITEM e o global da proposta, conforme PLANILHA DE 
FORMAÇÃO DE PREÇOS de que se trata o Anexo 1. 

9.2 - Somente serão aceitos preços cotados em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos arábicos e. de 
preferência, também por extenso, prevalecendo este último em caso de divergência. Nos preços cotados deverão estar 
inclusos os impostos, taxas, fretes e as despesas decorrentes do fornecimento dos produtos, bem ainda, deduzidos 
quaisquer descontos que venham a ser concedidos. 
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9.3 - A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será da exclusiva e total responsabilidade 
da licitante. 

9.4 - Em caso de prorrogação do prazo de aquisição dos itens, devidamente justificada e autorizada, que resulte o contrato 
em período superior à 12 (doze) meses, poderá ser concedido reajustamento de preços, com base na variação efetiva, do 
período, aplicando - se o índice de IGP-M, com data base referente à da apresentação da proposta de preços. 

10. DOS PRAZOS 

10.1 - A licitante vencedora ficará obrigada a fornecer os bens, conforme a necessidade e o interesse do Município, após 
o recebimento das ordens de compras, acompanhada da Nota de Empenho, expedida pelo servidor designado pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ; 

10.2 - A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias contados da data de recebimento e abertura dos 
envelopes Documentação e Proposta. 

10.3 - Caso os prazos estabelecidos nas Condições anteriores não estejam indicados na proposta, os mesmos serão 
considerados como aceitos pela licitante para efeito de julgamento. 

10.4 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 
60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARA, esta poderá 
solicitar prorrogação geral da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo. 

10.5 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e abertura dos envelopes Proposta e 
Documentação, sem a solicitação do artigo anterior ou a prorrogação da convocação, ficam as licitantes liberadas dos 
compromissos assumidos. 

11. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 

11.1 - Para efeito de julgamento, não será aceita, sob qualquer título, oferta de outros valores que não sejam aqueles 
solicitados na PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS, constante do Anexo I. 

11.2 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão Presencial. inclusive financiamentos 
subsidiados ou a fundo perdido. 

11.3 - Não se admitirá proposta que apresentar preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este 
Pregão não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da 
própria licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração. 

11.4 - O Pregoeiro, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da obediência às Condições aqui 
estabelecidas e a decisão quanto a dúvidas ou a omissões deste Edital. 

11.5 - O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GOIANÉS1A DO PARÁ ou, ainda, de pessoas fisicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua 
decisão. 

11.6 - A licitante deverá apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme Anexo 11 — Modelo 
E). 

12. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

12.1- Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.° 8.666/93, as 
propostas que: 

I. Apresentarem preços excessivos ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que 
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos 
são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 
objeto; 

II. Não atenderem às exigências contidas neste edital do Pregão Presencial. 

13. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
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13.1 - Durante o julgamento e a análise das propostas, será verificada, preliminarmente, a conformidade das propostas 
apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edital, devendo ser classificadas para a etapa competitiva, ou seja, 
fase de lances verbais, somente aquelas que atenderem plenamente a esses requisitos. 

13.2 - Feito isso, O Pregoeiro classificará a licitante autora da proposta de menor preço por ITEM e todas aquelas 
apresentadas com preços sucessivos e superiores em até 10% (dez) por cento, em relação ao menor preço ofertado, 
dispostos em ordem crescente, para que os representantes legais das licitantes participem da etapa de lances verbais. 

13.3 - Quando não forem identificadas, no mínimo, três propostas escritas, a partir do critério definido subitem anterior, 
O Pregoeiro fará a classificação dos três menores preços sucessivos, em ordem crescente, quaisquer que sejam os valores 
ofertados, para que os representantes legais das licitantes participem, também, da etapa de lances verbais. Havendo empate 
no terceiro valor, serão convocadas todas as licitantes que tiverem ofertado o mesmo preço. 

13.4 - A licitante oferecerá lance verbal sobre o preço ofertado. 

13.5 - Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a classificação final far-se-á pela ordem 
crescente dos preços. 

13.6 - Correndo alguma das condições abaixo previstas, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para 
que seja obtido melhor preço: 
13.7 - Se não houver lances verbais e o menor preço estiver em desacordo com o estimado pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ para o fornecimento dos produtos; 

13.8 - Mesmo depois de encerrada a etapa competitiva (ordenação das ofertas e exame quanto ao objeto e valor ofertado. 
à aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar, ou seja, a de menor preço). 

13.9 - Se não for aceita a proposta escrita de menor preço; 

13.10 - Se a licitante detentora do menor preço desatender às exigências habilitatórias. 

13.11 - Na ocorrência das situações previstas nos subitens anteriores, será examinada a oferta seguinte e a sua 
aceitabilidade, procedida à habilitação da licitante que tiver formulado a proposta, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda às condições deste Edital; 

13.12 - Na hipótese do subitem anterior, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido 
o melhor preço. 

13.13 - Verificado que a proposta de Menor Preço atende às exigências fixadas neste Edital, quanto à proposta e à 
habilitação, será a respectiva licitante declarada vencedora do certame. 

14. DO DESEMPATE 

14.1 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e não havendo lances, será efetuado sorteio em ato público. com  
a participação de todas as licitantes, ressalvados os casos de benefícios concedidos às ME, EPP e Cooperativas pela LC-
123/06 e LC-147/014 e Decreto Federal 8.538/2015. 

15. DA DOCUMENTAÇÃO 

15.1- Para habilitar-se, as empresas deverão apresentar a documentação abaixo, dentro do prazo de validade. em 01 (uma) 
via, que deverá estar dentro de um único envelope, e conter os seguintes documentos: 

16. DA HABILITAÇÃO Jt Rí DICA 

1. Cédula de identidade do(s) representante(s) legal (is) da empresa: 
II. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

III. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
empresariais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

IV. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
V. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

16.1 - Os documentos acima mencionado deverá estar com todas as alterações ou a consolidada respectiva; 
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16.2 - Ficam dispensados na fase de habilitação, os documentos que foram apresentados corretamente na fase de 
credenciamento. 

17. DA REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA E DE OUTRAS 

1.  Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da 
empresa licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação; 

II. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação; 

III. Certidão Negativa de regularidade com a Fazenda Federal; 
IV. Certidão Negativa de regularidade com a Fazenda Estadual (No caso do Estado do Pará inclui-se a Certidão 

Negativa Tributária e a Certidão Negativa Não Tributária); 
V. Certidão Negativa de regularidade com a Fazenda Municipal da sede do licitante; 

VI. Certidão Negativa de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

VII. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, instituída pela Lei Federal n° 12.440/1 1. podendo ser 
retirada através do site www.tst.jus.bricertidão, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos 
perante a Justiça do Trabalho; 

VIII. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal de 
1988 (Lei n.° 9.854, de 1999), cf. Anexo II, modelo "d". 

IX. Declaração de não superveniência e/ou ausência de fato impeditivo, conforme Anexo II, Modelo "G". 
X. Alvará de Licença e Funcionamento. 

XI. Alvará de Funcionamento da vigilância Sanitária. 

18. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 

I. 	Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do iNDICE GERAL DE 
PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou 
de outro indicador que o venha substituir. 

A)A demonstração da boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), igual ou maior que 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes 
fórmulas: 

LG = ATIVO CIRCULANTE+REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE+EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
SG = ATIVO TOTAL 

PASSIVO CIRCULANTE+EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

LC = ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 

B) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço 
C) Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Cadastramento reserva-se o direito de efetuar os 

cálculos; 
D) Se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser apresentado, juntamente com 

os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 
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18.1- Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações/amostras contábeis assim 
apresentados: 

	

1. 	Sociedades regidas pela Lei n.° 6.404/76 (sociedade anônima): 
a) Registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
b) Publicados em Diário Oficial; e ou 
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c) Publicados em jornal de grande circulação; 

2. Sociedades limitadas (LIDA): 
a) Fotocópia do Balanço e das demonstrações/amostras Contábeis devidamente registrados ou 

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, acompanhado dos termos de 
Abertura e de Encerramento do livro diário. 

3. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n.° 123/03 - Lei das Microempresas e das Empresas de 
Pequeno Porte "SIMPLES": 

a) Fotocópia do Balanço e das demonstrações/amostras Contábeis devidamente registradas ou 
autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, acompanhado dos termos de 
Abertura e de Encerramento do livro diário. 

4. Sociedade criada no exercício em curso: 
a) Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede 

ou domicílio da licitante, acompanhado do termo de abertura do Livro Diário. 

18.2-0 balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão estar assinados por Contador ou por outro 
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

	

11- 	Certidão de Regularidade Profissional do Contador responsável vál ida. 

	

111- 	Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou 
de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa fisica. 

19. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

19.1- Atestado de capacidade técnica, em nome da licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
que comprove que a licitante forneceu o(s) produto(s), comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características com objeto desta licitação. 

19.2 - Os atestados emitidos deverão estar acompanhados de cópias autenticadas de contratos ou por notas fiscais, 
comprovando a execução do fornecimento dos bens. 

• 	tradução para língua portuguesa efetuada por Tradutor Juramentado e também devidamente consularizados ou registrados 
no Cartório de Títulos e Documentos. 

19.3 - Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 

19.4 - Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados 
devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 

19.5 - As declarações relacionadas na Condição deste edital deverão ser emitidas em papéis timbrados dos Órgãos ou 
Empresas que as expedirem. 

19.6 - O representante legal que assinar pela empresa licitante os documentos de que trata o subitem anterior deverá estar 
credenciado para esse fim, e comprovar essa condição se o Pregoeiro assim vier a exigir. 

19.7 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 
1. Em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo; 
II. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
I I. Se a licitante for 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. 
I V. Datados dos últimos 60 (sessenta) dias até a data de abertura do envelope Proposta, quando não tiver prazo 

estabelecido pelo órgão competente expedidor. 
V. Não se enquadram no prazo de que trata o inciso anterior os documentos. cuja validade é indeterminada, 

como é o caso dos atestados de capacidade técnica. 
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19.8 - Os documentos exigidos neste Pregão Presencial deverão ser apresentados, por qualquer processo de cópia, 
autenticada por Cartório competente ou pelo Pregoeiro e equipe de apoio a partir do original, caso seja autenticado pelo 
Pregoeiro deverá ser feito até o final do expediente do último dia útil que anteceder o dia marcado para abertura dos 
envelopes Documentação; 

19.9 - Serão aceitas somente cópias legíveis; 
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19.10 - Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 

19.11 - O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre yue ti \ er dúvida e julgai 
necessário, conforme Lei 13.726/2018. 

20. DO JULGAMENTO E DA DESQUALIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

20.1 - Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilitação das licitantes, mediante 
confronto com as condições deste Edital, serão desqualificados e não aceitos aqueles que não atenderem às exigências 
aqui estabelecidas. 

20.2 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas, O Pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a 
apresentação de novos documentos escoimados das causas referidas no ato inabilitatório. 

20.3 - Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e não aceitos; 

20.4 - Os licitantes poderão abdicar do prazo estabelecido, de comum acordo. 

21. DO TIPO DE LICITAÇÃO 

21.1 - Trata-se de licitação do tipo MENOR PREÇO por item, conforme disposto no art. 4°, inciso X, da Lei n° 10.520/02. 

22. DO DIREITO DE PETIÇÃO 

22.1- A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pela licitante, deverá ser feita ao final da sessão, com 
registro em ata da síntese das suas razões de recorrer, nos casos de: 

1. 64.1 - Julgamento das propostas; 
II. 64.2 - Habilitação ou inabilitação da licitante; 

III. 64.3 - Outros atos e procedimentos. 

22.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão deste Pregão 
Presencial, implicará decadência e preclusão desse direito da licitante, podendo O Pregoeiro adjudicar o objeto à licitante 
vencedora. 

22.3 - Manifestada e registrada a intenção da licitante de interpor recurso contra decisões do Pregoeiro, caberá àquela a 
juntada dos memoriais relativos ao recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata. 

22.4 - O recurso será recebido por memorial dirigido o Pregoeiro, praticante do ato recorrido, e estará disponível às demais 
licitantes para impugná-lo ou não, apresentando suas contra-razões, no período de 3 (três) dias úteis. 

22.5 - As licitantes que desejarem impugnar ou não o recurso ficarão intimadas a fazê-lo desde a reunião de realização 
deste Pregão Presencial; 

22.6 - Será franqueada aos licitantes, sempre que esta for solicitada, vista imediata dos autos; 

22.7 - O prazo de impugnação do recurso será contado do término do prazo do recorrente. 

22.8 - O recurso porventura interposto contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo e, se acolhido, invalidará 
apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

22.9- Caberá o Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra suas decisões e a Autoridade Superior 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ a decisão final sobre os recursos contra atos do Pregoeiro. 

22.10- Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Superior da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARA poderá adjudicar e homologar este procedimento de licitação 
e determinar a contratação com a licitante vencedora. 
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22.11- Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender reconsideração total ou parcial 
das decisões do Pregoeiro deverão ser apresentados por escrito, exclusivamente, e anexados ao recurso próprio. 

22.12- A licitante deverá comunicar o Pregoeiro o recurso interposto, logo após ter sido protocolizado junto ao Setor de 
Licitação e Contratos da PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ. 

23. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

23.1 - O fornecimento dos bens correspondente ao objeto será A dj ud icado e Homologado POR ITEM, depois de atendidas 
as Condições deste Edital. 

12 

24. DO TERMO DE CONTRATO 

24.1- Sem prejuízo do disposto nos Capítulos III a IV da Lei n.° 8.666/93, o Contrato referente ao fornecimento dos itens 
constantes do objeto será formalizado e conterá, necessariamente, as Condições já especificadas neste Ato Convocatório. 

24.2 - Quaisquer condições apresentadas pela licitante vencedora em sua proposta, se pertinentes, poderão ser 
acrescentadas ao Contrato a ser assinado. 

25. DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 

25.1 - O Setor de Licitação e Contratos da PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ convocará 
oficialmente a licitante vencedora durante a validade da proposta para, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, A assinar 
o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo do previsto 
no art. 81 da Lei n.° 8.666/93, no art. 7° da Lei n.° 10.520/2002 e neste Edital. 

25.2 - O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante 
vencedora, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Setor de Licitação e Contratos da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ. 

25.3 - É facultado Pregoeiro, quando a convocada não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidos, 
chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo, examinada, quanto ao objeto e valor 
ofertado, a aceitabilidade da proposta classificada, podendo, inclusive, negociar diretamente com o proponente para que 
seja obtido melhor preço, ou revogar este Pregão, independentemente da cominação do previsto no art. 81 da Lei n.° 
8.666/93, no art. 7° da Lei n.° 10.520/2002 e neste Edital. 

25.4 - A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 
dentro do prazo estabelecido pelo Setor de Licitação e Contratos da PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO 
PARÁ, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas. 

26. DA EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO OU CONTRATO 

	

• 	26.1- A 	execução do Ata/Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.° 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do 
mesmo diploma legal. 

27. DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO OU CONTRATO 

27.1- O prazo de vigência e eficácia do contrato terá validade a partir da data de publicação do seu extrato extinguindo-
se até 31 de Dezembro de 2019 e a Ata de Registro de Preço terá validade de 12 meses. 

28. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

28.1- Caberá a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ: 

	

I. 	Proporcionar todas as facilidades para que a licitante vencedora possa cumprir suas obrigações dentro das 
normas e condições deste Pregão Presencial; 

	

Il. 	Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pela 
licitante vencedora; 

III. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 
IV. Permitir acesso dos colaboradores da licitante contratada às dependências da PREFEITURA MUNICIPAL 

DE GOIANÉSIA DO PARÁ para a entrega dos produtos; 

Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N, Bairro Colegial, CEP: 68.639-000 — Goianésia do Pará — PA 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

V. Impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Edital; 
VI. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante vencedora; 

VII. Solicitar, por intermédio de ordem de compra, o fornecimento dos produtos, objeto deste Edital 
VIII. Comunicar à licitante contratada, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos, interrompendo 

imediatamente a execução, se for o caso; 	 13 

IX. Atestar as faturas correspondentes e supervisionar o fornecimento dos produtos, por intermédio do servidor 
designado: 

X. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela licitante vencedora, de acordo com o termo 
de referência, as cláusulas contratuais e a sua proposta referente a este Pregão Presencial; 

28.2 - Caberá à licitante vencedora: 

	

I. 	Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução, tais como: 
a. salários; 
b. seguros de acidentes: 
c. taxas, impostos e contribuições; 
d. indenizações; 
e. vales-refeição; 
f. vales-transporte; e 
g. outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

28.3 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem 
qualquer ônus a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ; 

28.4 - Fornecer os produtos objeto da Ordem de compras, de acordo com a necessidade e o interesse da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ, após o recebimento da Ordem de compra; 

28.5 - Substituir os produtos no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado do recebimento da comunicação expedida 
pelo fiscal do contrato, todo e qualquer produto que apresente especificações que diferem das estabelecidas no Anexo I 
deste Edital; 

28.6 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO 
PARÁ ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento dos produtos do objeto deste Pregão Presencial; 

28.7 - Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto deste Pregão Presencial; 

28.8 - Fornecer os produtos nos prazos, nas condições e locais indicados, sujeitando-se no que couber às leis do 
consumidor; 

28.9 - Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GOIANÉSIA DO PARÁ; 

28.10 - Comunicar com o servidor designado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ por 
escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

28.1 I - Proibir a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GO1ANÉSIA DO PARÁ - PA durante a vigência de execução do Contrato; 

28.12 - Se manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, com as 
condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação. 

29. DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

29.1- À licitante vencedora caberá, ainda: 
I. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação 

social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 
manterão nenhum vínculo empregatício com a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ. 

II. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando 
a execução dos serviços de entrega ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ. 
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III. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento dos 
itens, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e 

IV. Assumir, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Pregão 
Presencial. 

V. Assumir a responsabilidade de fornecer os produtos; 
VI. A inadimplência da licitante vencedora, com referência aos encargos estabelecidos no inciso anterior, não 

transfere a responsabilidade por seu pagamento para a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO 
PARÁ, nem poderá onerar o objeto deste Pregão Presencial, razão pela qual a licitante vencedora renuncia 
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GOIANÉSIA DO PARA. 

30. D.xs OBRIGAÇÕES GERAIS 

30.1- Deverá a licitante vencedora observar, também, o seguinte: 

I. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ durante a vigência do Contrato; 

II. É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia 
autorização da PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ. 

31. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

31.1 - Nos termos do art. 67, § 1°, da Lei N° 8.666/93, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 
designará um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 
observados; 

31.2 - O acompanhamento E a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade dos 
produtos, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo o servidor designado sugerir melhorias, 
reclamar e comunicar-se diretamente com a licitante vencedora, bem como encaminhar providências referentes à 
execução do contrato, seguindo diretrizes da PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ — PA. 

31.3 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado deverão ser solicitadas ao 
Ordenador de Despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ em tempo hábil para a adoção das 
medidas convenientes. 

31.4 - A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO 
PARÁ durante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário. 

32. DA ATESTAÇÃO 

	

0110 	32.1 	- A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento dos bens, caberá ao Ordenador de Despesa da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ ou ao servidor designado para esse fim. 

33. DA DESPESA 

33.1- Em se tratando de SRP — Sistema de Registro de Preços e ainda em conformidade com o Decreto Federal 7.892/2013 
de 23 de janeiro de 2013, as despesas correrão por conta das dotações orçamentárias no exercício de 2019, e serão 
aplicadas e discriminadas nos contratos de acordo com a necessidade de cada Secretaria e Fundos Municipais. 

33.2- A despesa para os anos subsequentes, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária prevista para 
atendimento dessa finalidade, a ser consignada à PREFEITURA MUNICIPAL, na Lei Orçamentária do Município. 

34. DO PAGAMENTO 

34.1- Executadas e aceitas as entregas, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal, medição e Certidões no Protocolo 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ, situado na Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N, Bairro 
Colegial, para fins de pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente do fornecedor, a partir do 15° 
(décimo quinto) dia útil do mês subsequente, conforme planejamento e disponibilidade financeira. As notas deverão ser 
entregues entre 15 a 30 de cada mês. 
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34.2 - Os pagamentos serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso (físico-financeiro) determinado pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ, em se tratando de empresas declaradas como ME ou EPP no 
período máximo de 30 (trinta) dias para cada parcela da obrigação, e em consonância com a respectiva disponibilidade 
orçamentária. 

34.3 - Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das provas de regularidade para com 
	15 

as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e relativa à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) e à Justiça do Trabalho (CNDT), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei. 

34.4 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no 
ato da atestação, os fornecimentos dos produtos que não estiverem em acordo com as especificações apresentadas e 
aceitas. 

34.5 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão Presencial. 
34.6 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento. 

34.7 - Nos casos de eventuais antecipações de pagamentos, fica convencionado que será aplicado o percentual de 10% 
(dez por cento) de desconto sobre os valores disponibilizados. 

34.8 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GOIANÉSIA DO PARÁ entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será a 
seguinte: 

EM =I xNx VP 

Onde: 

EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I - índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX) / 365 => 	1 = (6/100)/365 	=> 1 = 0,0001644 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

34.9 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente. 

35. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

35.1 - O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse 
do Município com a apresentação das devidas justificativas adequadas a este Pregão Presencial. 

36. DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

36.1 - No interesse do Município o valor inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite 
de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1° e 2°, da Lei n° 8.666/93. 

36.2 - A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessária. 

36.3 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, exceto as supressões 
resultantes de acordo entre as partes. 

37. DAS PENALIDADES 

37.1 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, resultante deste Pregão Presencial, ou pelo descumprimento dos 
prazos e demais obrigações assumidas, o MUNICÍPIO, poderá garantir a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as 
sanções a seguir relacionadas: 
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. Advertência; 
I I. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do contrato; 

I I I 

	

	Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por 
cento) sobre o valor total do Contrato, quando a licitante vencedora, injustificadamente ou por motivo não 

	

aceito pelo Município de atender totalmente ou parcialmente à Ordem de Compra ou à solicitação prevista nos 	16 
itens 28.4 e 29.1 deste Edital; 

IV. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município, por até 2 (dois) 
anos. 

37.2 - As multas previstas nos incisos II a IV da Condição 37.1 serão recolhidas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 
contados da comunicação oficial expedida pelo Município. 

37.3 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido 
o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que: 

I. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão Presencial; 
II. Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

Comportar-se de modo inidôneo: 
IV. Fizer declaração falsa; 
V. Cometer fraude fiscal; 

VI. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
VII. Não celebrar o contrato; 

VIII. Deixar de entregar documentação exigida no certame; 
IX. Apresentar documentação falsa. 

37.4 - Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no 
Cadastro de Fornecedores do Município e, no que couberem às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.° 
8.666/93. 

37.5 - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela PREFEITURA 
MUNICIPAL em relação a um dos eventos arrolados nas condições 38.1 e 38.3, a licitante vencedora ficará isenta das 
penalidades mencionadas. 

37.6 - As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com o Município, poderá ser aplicado à licitante 
vencedora juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

38. DA RESCISÃO 

38.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 
8.666/93. 

38.2 - A rescisão do Contrato poderá ser: 

1. Determinada por ato unilateral e escrita da PREFEITURA MUNICIPAL nos casos enumerados nos incisos I a XII 
e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a licitante vencedora com a antecedência mínima de 30 
(trinta) dias; ou 

II. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para 
o Município; 

I I I. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

38.3 - Constituem, ainda, motivo para rescisão do contrato, assegurados ao contratado, de acordo com o artigo 78. 
incisos XIV a XVI da Lei n° 8.666/93: 

1. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da PREFEITURA MUNICIPAL, por prazo superior a 120 (cento 
e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações 
pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas. assegurado ao 
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação; 
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II. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela PREFEITURA MUNICIPAL, decorrentes do 
fornecimento dos produtos, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

III. A não liberação, por parte da PREFEITURA MUNICIPAL, de área e local para o fornecimento dos produtos, nos 
prazos contratuais; 

IV. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, sem que haja culpa do contratado, será 
este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos 
devidos pela execução do contrato até a data da rescisão. 

38.4 - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da Autoridade 
Competente da PREFEITURA MUNICIPAL. 

38.5 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório 
e a ampla defesa. 

• 	

39. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

39.1- Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este 
Edital, desde que encaminhada com antecedência de até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 
propostas. 

39.2 - Caberá o Pregoeiro decidir sobre a petição interposta no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do 
recebimento da petição. 

39.3 - Se acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização deste Pregão Presencial, 
conforme Art. 21 § 4° da Lei 8.666/93 que preceitua o seguinte: 

39.3.1-Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, 
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 

39.4 - A solicitação de esclarecimentos, de providências ou de impugnação deverá ser comunicada o Pregoeiro junto ao 
Setor de Licitação e Contratos, logo após ter sido protocolizada junto ao Setor de Licitação e Contratos da 
PREFEITURA MUNICIPAL. 

39.5 - A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar deste processo licitatório até o trânsito 
em julgado da decisão a ela pertinente, caso a decisão sobre a petição não seja prolatada antes da data marcada para o 
recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Documentação. 

40. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

40.1 - A licitante vencedora deverá citar em sua proposta, ou encaminhar posteriormente, o nome e o número do 
telefone, para possíveis contatos, da pessoa que ficará responsável pelo fornecimento dos produtos do objeto deste 
Pregão Presencial. 

40.2 - Em caso de dúvida, a interessada deverá contatar o Setor de Licitação e Contratos da PREFEITURA 
MUNICIPAL, localizada na Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N, Bairro Colegial, CEP: 68.639-000 — Goianésia 
do Pará — PA no horário e expediente (das 8:00hs às 14:00 hs), para obtenção dos esclarecimentos que julgar 
necessários. 

41. i)() PREGÃO PRESENCIAL 

41.1 - A critério da PREFEITURA MUNICIPAL este Pregão Presencial poderá: 

	

1. 	Ser anulado se houver ilegalidade de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado; 

II. Ser revogado, a juízo da PREFEITURA MUNICIPAL se for considerado inoportuno ou inconveniente ao 
interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta; 

	

I I I . 	Ter sua data de abertura dos envelopes Proposta e Documentação transferida, por conveniência exclusiva da 
PREFEITURA MUNICIPAL. 

Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N, Bairro Colegial, CEP: 68.639-000 — Goianésia do Pará — PA 
Email: cpIpmgp(&gmailcom 
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41.2 - Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Pregão Presencial: 

	

1. 	A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o 
disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei n.° 8.666/93; 

	

I I. 	A nulidade do procedimento licitatório induz à do Contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo citado no inciso 
anterior; e 	 18 

	

I II. 	No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

42. DOS ANEXOS 

42.1- São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

ANEXO I - Relação dos itens com preços estimados; 
ANEXO 1.1 - Termo de Referência; 
ANEXO 11 - Modelos de declarações: 

a. Modelo de Documento de Credenciamento; 
b. Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno porte; 
c. Declaração de habilitação e recebimento do edital e anexos e que concorda com todos os requisitos do 

mesmo; 
d. Declaração de que não emprega menor; 
e. Declaração de elaboração independente de proposta; 
f. Modelo de Carta Proposta; 
g. Declaração de inexistência de fato superveniente. 

ANEXO III — Minuta da Ata de Registro de Preço 
ANEXO IV - Minuta de Contrato. 

43. DO FORO 

43.1- As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 
processadas e julgadas no Foro da Cidade de Goianésia do Pará, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 

GOIANÉSIA DO PARÁ - PA, 27 de outubro de 2020 

ALINE SILVA DA 	Assinado de forma digital por 
ALINE SILVA DA 

CUNHA:006890422 CUNHA:00689042230 
Dados: 2020.10.27 08:00:23 

30 

ALINE SILVA DA CUNHA 
Pregoeiro - PMGP 
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ANEXO 1 
Relação dos Itens com as Especificações 

ITEM )[ SCRIcÀO QUANT. 1 N IDADE 

1  B. \ \ DEJA EM PLÁSTICO G: 50,000 UNIDADÉ 

i,/,‘,1114,100 ISOMI•IO ph011CO. 	pohproodeno cor variada ,uolmd,, -1.5t m x rem 

2 	1 POTE DE PLÁSTICO C/ TAMPA 2L: 

 

105,000 1 UNIDADE 

   

Especificação Poie. plaSÚCO. laMpO 1.1111CáVCI. IMOSparCMC, pode ser mill.:ado em nee:er. geladeira c no•ro-ondos, limes de hpa. 

capacidade de 2 lanas 

19 

3 
	

REGULADOR DE GÁS: 157,000 1 KIT 

Especificação Kit de instalação de gás de cozinha ,mm boina° 13kg composto de 0/ mangueira de no minimo 1.25m. 0.2 aloaçadciras. 01 
'exulado,. de presscio com reparo borboleta. homologados e aprorados ix•Io INMETRO e pela-,4BNT 

4 	1 BANDEJA EM PLAsfico M: 	 48.000 UNIDADE 

Especificação lkuulc.ja plásuca empilham! e encaixam!, em polipmpileno. cor variada. medindo 32cm x 23cm. 

1 CAIXA DE ISOPOR 80L: 
	

61,000 1 UNIDADE 

EpeelfkaçãO 	lúnluca com lampa e dreno. fabricada com sopor de alta densidade (EPS) c com capacidade para 80 litros 

6 	I (' \ I XA DE ISOPOR 120L: 
	

59,000 1 UNIDADE 

,1, a0 'MAU 1ü7MCGI COM WMpa C &rim fabricada com 'sopor de alia densidade (/: 1 ) e com capacidade para 120 litros 

7 CAIXA DE ISOPOR 160L: 55.000 1 UNIDADE 

  

ET•Cifiefica0 1 .•71.1,1 térmica com tampa e dreno. lishricada COM isopor de alta densidade IE!'S/ e com capacidade /1010 160 111~4. 

s 
	

CAIXA DE !SOPOR 180L: 
	

24,000 1 UNIDADE 

spt, dwaciio ((UNO remava com tampa e dreno.fahricada com isopor de alia densidade (El'S) e com capacidade paru 180 litros. 

CAIXA TÉRMICA 32L: 
	

34,000 1 UNIDADE 

1,11,1 fit'acii0 ('aiXa térmica. capacidade 32 1., fabricada em polienlemi de alui imracio possui isolamento ICI7MCO CM espuma de 
imbuiriam, COM laMpa COM alça 

10 	1 CAIXA pt..AsTicA AGRICOLA: 
	

130,000 1 UNIDADE 

Especificação lana pla8fi•U agricola horafrun 24cun x 40 x 60cm - material poliefileno de alta densidade. law mis e fundo vazados. 
espaço para gravação de marca nos 4 lados. empilhava can, ombreiras. colunas e nfirrido internos arredondados. fundo com circuito para 
não danificar 08 alimentos. 

Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N, Bairro Colegial, CEP: 68.639-000 — Goianésia do Pará — PA 
Email: cpIpmgp@gmailcom  
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I I 	CANECÃO EM ALUMÍNIO 4,5L: 
	

29.000 I UNIDADE 

 

Especificação Canectio de alumínio. canecào com capacidade de 4.51.. caneca de suciai. material alumínio. uso copa e cozinha. com  cabo 
de baque hw 

    

12 
GARRAFA TÉRMICA 1,81. (TAMPA DE PRESSÃO) PLÁSTICO: 23.000 UNIDADE 

    

kyr, ificação Garrafa tenuica com capacidade mínima de 1.8 litro. ampola de vidro. jato automático (por prcssào). revesumemo externo 
cm plástico resistente 

13 	I COADOR DE CAFÉ G: 
	

190,000 1 UNIDADE 

Espee0kação Coador de café de flanela, cabo de madeini. tamanho 	(aproa. 5 litros) Estrutura: arame galvanizado 11" 14. cabo de 
madeira em eucalipto (torneada. lixada c policia) 

1
14 
	1 COLHER DE MESA EM AÇO INOX: 

	
I. 	425,000 1 UNIDADE 

Especificação Colher com boto em formato simétrico e bordas cuidadosamente arredondadas. proporcionando maior conforto no uso. 
totalmente feita de aço 1110X. Própna para uso diário combina com qualquer ambiente. 

15 	1 COLHER DE PAU: 
	

434,000 1 UNIDADE 

Especificação . Colher pau. material madeira. tamanho médio. comprimento 4? em. 

16 	1 COLHER PARA SERVIR G: 
	

540,000 1 UNIDADE 

kspeeili•ação ('alheies de alumínio Mordido em empalha. medindo 32cm. 

117 	1 JARRA PLÁSTICA 5L: 
	

56,000 1 UNIDADE 

Especificação Jarra. material plástico. capacidade 51,. modelo com tampa. cor incolor aplicação água 

18 	1 PANELA DE PRESSÃO 07L: 
	

49,000 1 UNIDADE 

Especificação Panela pressão. material alumínio polido. capacidade 07 1.. características adicionais tampa com sistema de fechamento 
encruo 

19 
	

1'11 \i) t • SOCADOR DE "rumm-Ro: 
	

91,000 1 UNIDADE 

Especificação Pilão Alumiou, toodido para Tempero. com  socador 

20 	PORTA TALHERES 6 DIVISORIAS: 1. 
	

74,000 1 UNIDADE 

 

Especificação Porta talher. plástico (aerifico). gaveta. minimo 6 divisões, embalagem 1 raridade. 

21 	TABI .\ PARA CORTE DE CARNE: 
	

192,000 1 UNIDADE 

Especificação . Construídas em pohpropileno; antiderrapame: bordas arredondadas: cores variadas. fácil higienização e resistente a 
produtos químicos (anilina para pendurar: altura 50cm. largura 30cm e espessura 1.5cm 

22 
	

BACIA PLÁSTICA IOL: 
	

112,000 1 UNIDADE 

Especificação Bacia Plástica Redonda 101. c tampa 

23 	I XÍCARA COM PIRES 75ML: 
	

244,000 1 UNIDADE 

■Pc,dieação Xícara com pires. material cerihnim tipo café, capacidade 75ml 

24 	I COLHER DESCARTÁVEL: 
	

2120.000 1 PACOTE 

20 
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1900.000 1 PACOTE 25 	1 GARFO DESCARTÁVEL: 

1800.000 1 PACOTE 26 FACA DESCARTÁVEL: 

27 

11/ 

84.000 UNIDADE 

52.000 1 UNIDADE 28 	I ESCORREDOR ALUMÍNIO N°45: 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

CNPJ: 83.211.433/0001-13 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Especificação plástico transparente. pci e 50 :and 

Especificação Plástico transparente. pci e 50 unid 

Especificação Phisi•o transparente. pct c 50 unid 

1:specilicação 	Escenredor para arroz. macarrão e afins. ent aluminio - em aluminio polido: tipo tacho: com pé e asas de alimária alças 
faie MI ,  fundidas. com  furo na espessura de 2mm, (tolerância entre 5 e 10%) item 15.1 - escorredor tamanho n°  45. com  capacidade aproe 
P11111 211 Imos medindo aluara 190mm: diâmetro de 4SOnuu. 

29  1 PEGADOR DE ALIMENTOS: 97,000 1 UNIDADE 

Especificação Pegador para massas em aço mox 35cm. 

30  I CUMBUCA PLÁSTICA PADRÃO FNDE: 3315,000 1 UNIDADE 

Especificação (importa 450 ml. prodmula em pohpropileno virgem afikVICO Cor verde. 

31  1 GARRAFA TÉRMINCA PLÁSTICA 9L: 33,000 1 UNIDADE 

Especificação 	Garrafa térmica capacidade 9 litros - botija() - com torneira. tampa cie rosca COM bocal largo. pés reiráters. 

32  I MANGUEIRA PARA JARDIM: 277,000 1 UNIDADE 

Especificação matenal resistente. reforço com fio de poliéster. flexhet medindo 30 melros 

33 AvE\TAL EMBORRACHADO: 540.000 	UNIDADE 

1 ,vc oração 	( 	aproximadOnseme 1,10  em deali. E 63 cm de largura 

34  1 LIXEIRA MÉDIA: 254,000 1 UNIDADE 

Especificação - em plástica resistente. sem tampa. cap. 30 litros. 

35  1 LIXEIRA GRANDE: 254,000 1 UNIDADE 

Especificação em plástico resistente. com  rampa. cap. 50 how 

36  I CESTO PLÁSTICO PARA LIXO G: 84,000 1 UNIDADE 

Especificação !dado 50 litros 

Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N, Bairro Colegial, CEP: 68.639-000 — Goianésia do Pará — PA 
Email: cpipmgp@gmail.com  
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ESCORREDOR ALUMÍNIO N°35: 

Especificação . Escorredor para arroz macarrão e afins, em aluminio - em aluminio polido: tipo racho; com pé e asas de "minto: alças 
laterais fundidas. com  furo na espessura de 2mni: (tolerância entre 5 e 10%). Item 15.2 - escorredor tamanho n°  35. com  capacidade aproe 
Para 9.25 kg, Medindo altura de 135 num e 350 17191 de diâmetro. Escorredor pata anvz, macarrão e afins em ahuninio -em aluminio polido: 
tipo tacho: com pé e asas de aluminio; alças laterais fundidas. com  furo na espessura de 2mm: (tolerância entre 5 e /0%). liem 15.2 -
escorredor tamanho 35. com  capacidade aprox. Para 9.25 kg. Medindo aloira de 135 mu. e 350 mm de diâmetro 
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37 1 SALSICHA MISTA: 1300,000 1 QUILO 

Especificação 	congelada. embalagem plástica transparente. atóxica não reciclada. contendo informações sobre o fabricante e datas de 
pomes sarrento e validade Cada pacote deve conter até !kg O produto deverá apresentar validade minima 03 (três) meses a partir da data 

ga 

22 

3l 1 I\(l 1CA CALABRESA: 710,000 1 PACOTE 

Especificação . sem gordom produto não transgénico acondicionado em pacote de 5 kg. embalado a vácuo. 

39 1 LINGUIÇA TOSCANA: 720,000 1 PACOTE 

1,Ne1ht'acik, 	seta gordura. produto não transgênico. acondicionado em pacote de 5 kg. embalado a vácuo 

40 CALDO DE CARNE: 107,000 1 CAIXA 

Especificação 	tempero em tablete e 2.1 ex c 02 tabletes 

41  I CALDO DE FRANGO: 107,000 1 CAIXA 

Eàpeeifit,teâo 	tempero em tablete c 24 cx c 02 tabletes 

42 CALDO DE LEGUMES: 107,000 1 CAIXA 

Especificação 	tempero em tablete c 24 cx c 02 tabletes 

43 MACARRÃO: 150,000 1 FARDO 

Especificação Tipo espaguete, com ovos Acondicionado em embalagem de 500 g. contendo na embalagem identificação do produto. marca 
do fabricante. prazo de validade e peso liquido Não devem apresentar cor esverdeada com pontos brancos e cinza (mofo): não➢ devem estar 
com cheiro de mio: não devem estar com perfurações (carunchos e 0111MS insetos). devem estar inteiros e .firmes. sem pó branco solto no 
interne. fanfo com 20 pacotes. 

44 	1 MARGARINA: 
	

105,000 1 CAIXA 

Especificação 	l''egeial. com sal. com  no ininimo 50 % de 'anicho acondicionada em embalagem de 500 mg. confeccionada em material 
plástico original de fabrn..a contendo no corpo da embalagens especificação dos ingredientes. informações do fabricante e data de vencimento. 
Caixa Comendo r: 1 'mi 

45  1 ABÓBORA: 580,000 _ QUILO 

Especificação 	Unifinme, sem.ferimentos ou defeitos. lurgescentes. intactas, firmes e bens desenvolvidas, livre de teria ou corpos estranhos 
aderentes a superficie externa 

46 I ALFACE: 885,000 _ MAÇOS 

Especificação 1)e primeira qualidade. lavada. tamanho médio. uniforme, inteira, sem ,ferimentos ou defeitos. firmes e com brilho. sem corpos 
estranhos ou km, aderida à %espolie& externa 

47  I A1,11()- 650,000 1 QUILO 

Espc,qicacão lk primeira qualidade. in moira. firme. sem lesões. peefurações ou cortes. com  grau de maturação que lhe permita suportar 
a manipulação e conservação por pelo menos. dons dias. acondicionados em sacos plásticos transparentes e ataxicos. com  data de validade 
impressa e não inferior a 90 dias 

Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N, Bairro Colegial, CEP: 68.639-000 — Goianésia do Pará — PA 
Email: cpIpmgp@gmail.com  
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48 	RATAVA (INGLESA): 
	 1010,000 1 QUILO 

Especifi,kiiii 1)e pioneira qualidade. lavada tamanho médio. unifáronc inteira, sem ferimentos ou defeitos. firmes e com brilho, sem corpos 

estranho, Mi 1,7,1 aderida a SUperfiele eXlenla. 

49 	I BETERRABA: 
	 485.000 1 QUILO 

Evkci/kacão 1k primeira qualidade. tamanho médio a grande. ternos sem manchas. com  coloração uniforme. apresentando geou de 

maturação aproximadamente 60%. tal que lhe permita suportar a mangmlaç ão. o transporte e a amiseração em condições adequadas para 

()consumo. com  ~Oleia de fermentos ou defeitos. sujidades. parasitos e larvas_ 

50 	I CEBOLA: 
	 940,000 1 QUILO 

Especificação 1k primeira qualidade, in miara firm•. sem lesões. perfurações ou cortes. com  grau de maturação que llte permita suportar 

a manipulação e conservação por. pelo menos. dm, dias. acondicionados em saco, plásticos transparentes e atámos. com  data de validade 

nmpressa e não micro,. a 90 dias. 

51 	C1 \ 01. '12 
	

680,000 1 QUILO 

1.tpi,. chi t aç ão 1 >e primeira qualidade. in matula. firme, sem lesões. perfurações ou cortes. com  grau de maturação que lhe permita suportar 

a mampulação e conservação por pelo menos. dois dias. acondicionados em sacos plásticos transparentes e ataxicos, com data de ;alidade 

ingo•ssa e não inferior a 90 dias 

52 I CHEIRO VERDE: 625,000 1 MAÇOS 

Especificação lk primeira qualidade. latada. tamanho médio. uniforme. inteira, sem ferimentos ou defeitos.firmes e com brilho. sem corpos 

estranhos ou terra aderida à superficie externa. 

53  1 CHUCHU: 545,000 1 QUILO 

Especificação .•Uc primeira qualidade, lavada. tamanho médio. uniforme. inteira. Nein !Minemos ou deferox firmes e anu brilho. sem corpos 

estranhos ou leria aderida à superficie externa 

54 COUVE: 710,000 1 MAÇOS 

Especificação lk primeira qualidade. latada. tamanho médio. uniforme. inteira. seinferimentos ou deferias, firmes e com brilho. sem corpos 

ctiranhos ou urra adenda á Auperficle externa. 

55 LIMÃO: 425,000 1 QUILO 

Especificação 	Ik primeira qualidade. tamanho médio, aroma e sabor da espécie. uniformes. firmes e com brilha apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportara manipulação. o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com  ama:rima 

de fermentos ou defeitos, sujidades. parasitos e larvas. 

56 	1 MACAXEIRA: 
	

830,000 1 QUILO 

c+11,-ação • De primeira qualidade. lanuntho médio a grande. ternos sem manchas. com  coloração uniforme. apresentando grau de 
Mo UW.00 aproximadamente 60%. sal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 

, "assoma com carme oa de ferimentos ou defeitos. sujidades. parasitos e larvas 

Rua Pedro Soares de Oliveira, 	Bairro Colegial, CEP: 68.639-000 — Goianésia do Pará — PA 
Email: cpIpmgp@gmail.com  
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Pf.I'I\( 
	

440.000 1 QUILO 

,p,- ,,,ssea,.,;‘ ,  b, mama de primeira qualidade. em condições adequadas para o consumo. Com  ausência de fenmemas ou defeitos. manchas, 
pasa ,o, ,• ,- lanas 

24 

58 	I PIMEN'T'ÃO: 
	 455,000 1 QUILO 

1:specificação lk primeira qualidade. tamanho médio. Munias. temos. com  coloração uniforme. apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar is ',amar:dação o rransporte e a cimservaçâo em condições adequadas para o COMUM. Com  ausência de ferimentos ou 
defeitos. manchas. saldadas. ~rotos e lanas. 

59 	1 REPOLHO: 
	 550,000 1 QUILO 

Especifitoolo 1 l• primeira qualidade. ias moura. firme, sem lesões. perfurações ou cortes. com  grau de maturação que lhe permita suportar 

a mainpulaç•ss e cansei-n.0o por. pelo menus. dois dias. acondicionados em sacos plásticas transpasenies e atávicos, com data de validade 

man, 	100 infestar a 90 dia, 

60 	I TOMATE: 
	 1040.000 1 QUILO 

/....yeedica,ào lk primeira qualidade. lavado. tamanha médio. undbnne. inteira, sem.feriawmos ou defeitos firmes e cano hrilho. sem corpos 

estranhos ou terra aderida à superfície externa 

61 
	

PÃO FRANCI-.s, 
	 34300.000 UNIDADE 

1,pec•licacihs Pão lusa francês. Ingredientes açúcar. água. brometo. farinha de trigo. mar,garin a. peso .50 g. 

62 
	

LEITE EM PÓ: 
	 363,000 1 FARDO 

Especificação - Integral sohivel. Instantâneo não podendo ser modificado Acondicionado em embalagem de 200g. angina! de 
.
fábrica. 

comenda no carpo da embalagens. especificação dos ingredientes, informaçães do fahricanie e data de vencimento. Não deve conter 
perfurações. principalmente nas calendas. MO deve soltar ar com cheiro azedo ou podre, quando alienas: não deve apresentar mancha 
escura e lemsgem na parte astenia O leite deve desmanchar facilmente na água. deve estar seco e solto: não deve apresentar cor alaranjada 
ou amarela fane. cheira azedo ou rançoso. manchas escuras ou esverdeadas Marfo) Fardo contendo 50 thad 

63 
	

PI ILNTA DO REINO: 
	 406,000 1 PACOTE 

Is, ■ss a.. Molda embalagem plasuca de 50g 

64 	I MORTADELA !KG: 
	 535,000 1 QUILO 

Espoalicação mortadela. ungem canse bovina. prazo validade 60 Dias comando da data de entrega_ 

65 	1 FRANGO CONGELADO INTEIRO: 
	

1 	17370.000 1 QUILO 

Especificaçxia com miados. não temperado. industrialmente. embalado com selo de Inspeção (SI), com !kg, data e local de processamento c 
validade impressa na embalagem 

66 	1 PEITO DE FRANGO: 
	

3630,000 1 QUILO 

V,CllicliçãO COM 05•41. congelado, embalagem ',laxa.: transparente. atóxica não reciclada. contendo informações sobre o fabricante .e 
dasas de proce,i ##### 	vahdade Cada pacote deve comer até !kg. O produto deverá apresentar validade minima 03 (três) meses a partir 
da data de cnirega 
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CARNE BOVINA DE 2', IN NATURA: (MÚSCULO. PALHETA E LOMBO) 
70 

2540.000 QUILO 

  

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

CNPJ: 83.211.433/0001-13 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DO POPPA,...4" 

  

67 	I ARROZ: 
	 1820,000 1 PACOTE 

 

Especificação Bmnco. subgrupo polido. classe longo .fino (agulhinha). tipo 1, acondicionado em embalagem plástica resistente dc 5 Kg. 
	 25 

contendo na embalagem identificação do produto. marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. 

68 	1 OVOS: 
	

327.000 1 CARTELA 

Lspccificação I >e galinha. 100 extra. classe A. branco. embalagem contendo 30 unidades. com  identificação do produto. niarar do 

Multam, pra, Jc validade e peso liquido mirrem dc 1.800g. 

69 	CARNE BOVINA DE 1'. IN NATURA: (TRASEIRA) 
	

2680,000 1 QUILO 

sis cifir,ição . sem IMO. tipo cardo dum. patim. sem gordura, sem sebo, resfriada. embalagem transparente. com  500g. O produto deserá 

apis tentar validade mínima dc 03 (trés) meses a partir da data de entrega na IINLOADErequisitante. 

1:speedicação Em peca. sem ganhou ou sebo. resfriada. embalagem plástica transparente. atóxica não reciclada. com  500g. O produto 

deverá apr•wmar validade mínima de 03 (:rés) meses a partir da data de entrega na UNIDADErequisisame 

71 
	

CARNE BOVINA DE 2', IN NATURA: (COSTELA) 
	

3540.000 1 QUILO 

1,...,1.•0.10o • CM !k• sem gordura ou sebo, resfriada. embalagem plástica nansparente, atávica não reciclada. com  500g. O produto 

deterá apresentar validade mínima de 03 (três) meses a partir da data de entrega na WiDADErtYpliSilaine. 

72 	CARNE BOVINA DE 2', IN NATURA: (MUDA) 
	

1190.000 1 QUILO 

. 1>runi•ira, sem osso, ripo poleia ou acém. sem gordura, ',em sebo, resinaria embalagem transparente. atôxica. O produto 
dotou amem:mar validade 1010000 dc 03 (três) meses a partir da data de ent,sza na 1 WIDADErequisitame 

73 
	

AiL' MINERAL 200ML: 
	

I. 	11290,000 1 FARDO 

.5,11, CM copo transparente coto capacidade de 200m1. c informaçães do fabricante e data de vencimemo. Fardo com 48 
?nidades 

74 	1 POLPA DE FRUTA - NATURAL (ABACAXI): 
	

916,000 1 QUILO 

Especificação . Polpa de .fruta natural. pasteurizada. congelaria. sabor abacaxi As polpas de .frutas deverão atender as seguintes 
camcwrissica, dele ser °brida da extração da frita in mirim. pasteurizada-aquecida em temperatura abaixo de 100'e de forma a manter as 
caracteristicas organolgnicas s' desolar bactérias e leveduras validade. até 12 (doze) meses apuís a data de fabricação, devendo apresentar 
no momento da entrega tnlidad, de mi noturno de 08 (oito) meses. Rendimento minha de 4 litros de suco kg. 

175 	I CHARQUE DIANTEIRO: 	 1550.000 1 QUILO 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

CNPJ: 83.211.433/0001-13 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Epecijhas ii" e m enhos. pacote a vii‘tio de !kg. preparado com Carne bovina dc boa qualidade salgada curada seca. de consistência firme. 
com  dica, e calor próprio. isentos de nulidades e mawriais estranhos.cmhalado a vácuo em RUTIN transparentes. e atáxicos. orsistemes. O 
prikluto ‘1,.■-era apresentar validade MIMOU? 03 Ores) meses a partir da dam de entrega 

	
26 

76 	1 LEITE CONDESADO: 
	

98.000 J CAIXA 

Embalagem confi,eumada em papel ominai de . fábrwa. comendo rio corpo da embalagens, Per com 395g. especificação 
W/W.Macik, Ju tabriCan/C e deus de vencimento. Não deve comer perfurações. prIIICIpOhnellIC nas emendas. não deve soltar 

<ir 	,1.7,10 ou podre. quando aberro, ( 'arpa com 24 unidades 

77 
	1 LEITE LIQI. IDO: 

	
102,000 1 CAIXA 

li+p„ ação Caixa de 10001 original de . fábrica. comendo no corpo da embalagem. especificação dos ingredientes. informações do 
fithrfe,un, e data de reIleth10110. Não deve comer perfirrações• principalmente nas emendas: não deve soltar ar com cheiro azedo ou podre. 
quan,k, , iberos. mio deve apresentar mancha escura ferrugem na parte interna. Caixa contendo 12 1 Inid. 

78 \ 1 I I 	\RINA. 1 	49,0001 FARDO  

   

;wildictonado em embalagem de plástico resistente de 500g. com  informações do labireanw. ingredientes e data de 
n, 	qampado na embalagem Pardo comendo 30 Ilnid. 

7') 
	

1 	470.000 1 QUILO 

sp4,111‘,1,- ào .-iatiihht.II,Ilado enr patvfrIc de- / kg. 4.- 0:Idt, COM 100% de carne de ave. peça inteira. com  validade mínima de 02 ',teses 

80 
	

444,000 1 QUILO 

weedicação Aeondecionado 4.311 paellIC de I kg. com prazo de validade na embalagem. 

81 	13 AN A : 
	

950.000 1 QUILO 

15p, IMIla de prunethi mia Urde. tamanho m,,11, a'.:1,111,1e A•UI-,  sem IllalltbOs COM COlOraçãO unifonMe. aprt•171011(1, 
Of/%_ tal que lhe pomo,' ,uporiar u mantpul,iejo. u transpone e a conservação em condições adequadas 

MIM u 0117,11111, cum WINélkla 	1,71llelllm ura (1(M1113.. 

82 	I LARANJA: 
	

1350.000 1 QUILO 

Especificação In narina. de pnmeira qualidade, no grau máximo de evolução no tamanho médio. aroma c sabor da espécie. uniformes. 
firmes e' com brilho. apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportara manipulação. o transporte e a conservação em ~lições 
adequada para eh kol,SUMO. (Wen ausência de *rimemos ou defeitos. sujidades. parasitos e larvas. 

83 
	

845.000 1 QUILO 

Especificaçâo Nacional. in maura, vermelha. de primeira qualidade. madura. frutos de tamanho médio. no grau máximo de evolução no 
tamanho. apresentado grau de maturação tal que lhe permita suportara manipulação. o transporte e a conservação em condições adequadas 
para o consumo t ora, aum.-meia de . ferimentos ou defeitos. sujidades. parasitos e larvas 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

CNPJ: 83.211.433/0001-13 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ufuswAsss 	111 

sia 
DO l'Altkse 

  

84 	MAMÃO: 
	 665.000 1 QUILO 

 

Especificação . 	muna. in natura. de primeira qualidade. ~dum. no pau MáXIMO de evolução, apresentado grau de maturação tal que 
	 27 

lhe perimia suportar a manipulação. o transporte e a conservação. Com  ausência de ferimentos ou defeitos. sujidades. ~silos e larvas 

85 	I MELANCIA: 
	 900,000 1 QUILO 

Especificação In maura de primeira qualidade. madura. nu  grau máximo de evolução. apresentando grau de maturação tal que lhe permita 

suportara manipulação o transporte e a conservação Com ausência de /erim •mos ou defeitos. sujidades. parasitas-  e larvas 

I
86 	I MELÃO: 
	

1 
	

760.000 1 QUILO 

Especificação - In natura de primeira qualidade. maduro. no grau máximo de evolução, apresentando grau de maturação tal que lhe 'semita 

suportar a manipulação. o transporte e a eimNerraçiin ('4- m ausência de ferimentos ou defeitos. sujidades. parasitas e larvas. 

1 87 	1 REFRIGERANTE: 
	

1. 	1115.000 1 FARDO 

Especificação Embalado em garrafa PE7 -  de 2 litros. diversos sabores. e in(ormaçàes do fabrwante e data de vencimento, pacote c 06 

188 
	1 PÃO DE FORMA: 

	 504.000 1 PACOTE 

Especificação Pão. opo 	jOnna ingredientes farinha trigo fermento sal açúcar margarina eágu a. peso 500 g. apresentação fatiado. 

89  I COCO RALADO: 320.000 1 PACOTE 

Especificação 	Aeonshcionada em embalagem de 100 gramas. comendo identificação do produto. marca do fabricante. safra, prazo de 

utilidade 

90  I CREME DE LEITE: 976,000 1 UNIDADE 

Especificação Embalagem em lata de 300 ml comendo Infonnaçoes da fabricante data de fabncação e prazo de validade 

91 l'I'RMENTO BIOLÓGICO SECO: 185,000 1 UNIDADE 

Acomh•ionada em embalagem plástica de 300 gramas. comendo identificação do produto. marca do fabricante. safra. Antro 

92 FUBÁ DE MILHO: 260.000 1 PACOTE 

tsp,ificação 	.4ssindictonada em embalagem de 1 kg. comendo no corpo da embalagens informações do .fabricante, ingredientes e data de 

roGdodc 	dt-1.11 ter cheiro azedo. nem manchas de cor escura (mofo). 

93  1 ADOÇANTE 100NIL: 116,000 1 UNIDADE 

kspecilleactlo - adoçante. aspecto físico liquido transparente. ingredientes sucralose. prazo validade 1 ano. Uno dietético. caracteristicas 
adielí.fix Net? demador 

94  1 PÃO 1-10T DOG: 17020,000 1 UNIDADE 

KApeedle0•a0 	11110 cochino quente. contendo em mui composição. farinha de trigo enriquecida com .ferra e ácido/anca açúcar sal 
iodado. leite. krinenni. urus. Malganfia e água. sem adição de conservantes an1111101 ou substâncias similares Peso por 111VIDADI,Ve 
apnallnadolnenie Sug 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

CNPJ: 83.211.433/0001-13 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

95 
	

ÁGUA MINERAL 300ML: 
	

5880.000 1 FARDO 

Especificação Sem gas. embalado cm garrafa PET de 300m1 c informações do fabricante e data de vencimento jarda co,,, 24(badale • 	 'íy 

28 

96 
	

ÁGUA MINERAL 500ML: 
	 6230,000 1 FARDO 

Especificação Sem gás. embalado em garrafa PET de 300m1 e informações do fabricante e data dc vencimento. Fardo com 12 Unidades. 

97 	\ 	\I \OI 	P: CACHORRO QUENTE: 
	 41 15,11(11) 

	M,  •(. 1, I I 

NpC4..711(,Nii0 .Caco. material plástico. aplicação OCOOdICIOOOMCMO cachorro quente, altura 120 mio largura 200 nua. transmiteincia 
monohicid l'a,me com 50 unidade, 

98 
	

1,2\01)1. mASSA  FINA: 
	

1 	20450.000 UNIDADE 

1•Tra.1,,,isào Pau de  massa fim (Pão do dia com massa fina. de 50 g) 

99 	1  AZEITONA: 
	 415.000 1 UNIDADE 

Lspeedicovlo Acomhctnmada em COM de Miro de 100g. co,,, odorma•ao do,fahneame. data de rCOOM■ SOO evampado na embalagem 

100 	1 LEITE EM PO DESNATADO: 

Especificação Desnatado. solúvel. insumidneo. não podem/o ser modificado. Acondicionado CIO embalagem dc 200g. angina! de fábrica 
contendo no corpo da embalagem. especificação dos ingirdiclues. informações do fabricante e data de vencimento. Não deve conter 
perfurações. principalmente nas emendas. não deve soltar ar com cheiro azedo ou podre. quando abertos: não deve apresentar mancha 
escura e ferrugem na parte interna. 1) kae deve desmanchar facilmente na água. deve estar seco e solto; não deve apresentar cor ~ramada 
ou amarela Iam.. cheiro azeda Ou rançoso. manchas escuras ou esverdeadas (mofo) 

101 	PIMEN \ OU: CHEIRO: 
	 49,000 QU 1 1,0 

4speci ',cação IN MOIO•, de primeira. apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação. o transporte e a 
C 011, ',ação rir, ,,00di,õe• adequadas para o consumiu, 1*0111 ~m•a de sundads. parasitas e larvas 

102 	I ABACAXI: 
	

315.000 1 QUILO 

1.specificação In moura. de primeiro qualidade. madura. frutos de tamanho médio. no grau máximo dc embicai, no tamanho. aroma sabor 
Ja espêetc. sem ferimentos.,firmes apresentado grau de maturação tal que lhe pomo suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas pata o •SUMO rom ausência dc ,ferim•ntos ou defeitos, sujidades. parasitos e larvas 

103 	BATATA (DOCE): 
	

365,000 1 QUILO 

340,000 FAR I)( ) 

  

Espectlwa&o De primeira qualidade. lavada. tamanho media umfiwnw. inteira. sem ferimentos ata defrims..firnwç e COM brilho. sem corpos 
estninho, MI terra aderido á mim:fieis menta 

104 	1 PÉRA: 445,000 1 QUILO 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

CNRI: 83.211.433/0001-13 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Especificação In nanem. de primeira qualidade. maduro. ',o .gons máximo de evolução. apresentando grais de inaturacão mal que lhe permita 

suporiar a manipulação. o Ininsiume e a conservação 'on, ausência denferimenios ou defeitos. sujidades. ',anistias c larvas. 

105 TANGERINA: 590,000 1 QUILO 

Esp,sficação 	moira. de primeira qualidade. no grau muniu de evolução no [antanho médio, aroma s. sabor da espécie. uniformes. 
Iam, e com brilho. apresentando grau de mantração tal que lhe perimia suportara manipulação, o transporte e a conservação em condições 

adequada mira tm consumo (ant ausência de fenni•ituis on &feno, sutidades para,itos e larvas 

106 	1 uvA, 345,000 1 QUILO 

Especificação . bis nansra de primeiro qualidade. madura. no grau máximo de evolução. apresentando grau de maturação tal que lhe ',emita 

\nitriria, a manipulação. o transporte e a conservação. ( .0111 ausência de,ferimentos ou defeitos. siqukules. parasitas c larvas 

107 	1 KETCHUP: 
	 470,000 1 UNIDADE 

1.spl,dleactiO AC,MdlelOnada em caixa tetrapak de 300 gramas, sabor wadicionat contendo identificação do produto. marca do fabricante. 

pui-o dt 1,11 idade 

108 	I QUIABO: 

 

160.000 1 QUILO 

 

   

1,peesfieacao I>c prIMCIM qualidade. tamanho máho. 	min coloração unifonne. apresentando fcrus, Jc 111,11,1,10.1,  tal que lhe 

pernaU ,111.11111.  a Man I pillacii0. o transporte e a coros:nação em condições adequadas para o consumo [ 	,1111•nChl de ferimenio, ou 

Mesto, mancha, aspdades. parasitas e larvas. 

1 
 109 	l  BATATA PALHA: 

	 395.000 1 PACOTE 

EVk'l Meação fina ,4.1,1. elt •an •. lufada Apo jtallutintegra e frua em óleo vegetal Is" de ácidos goivos trato. COM  prazo de validade na 

embalagem. pacta,. dc 500g 

110 	MARMITEX N°08: 
	 135,000 1 PACOTE 

/ stwedicaoi, A lamina de aluminio com ecipaciskuk de 8.50m1 com lampa de cartão ahtminizado ( 'ai va com HM 

": ELA DE PRESSÃO IOL: 
	

44 Do0 I UNIDADE 

ah asa. Panela pressão. material aluminio polido. capacidade 101.. caracieristicas adicionais lampa com sistema de fechamento 

viemo 

I I 2 E 	\I \1)1i1RA PARA SERVIR G: 235,000 UNIDADE 

111, aça° 1 c 11111ddCM7 de aluminio Fundido em empalha. mcchmlo 30cm 

113 	I VÁSSOl R \ DL CIPÓ: 
	

1141,000 1 UNIDADE 

peC1 fl cac chs i .a.,1111111. cenho em opa comprimento 01%0.0 da., cerdas 20 em. cabo em madeira medindo aproximadamente 1.30 m. 

114 	1 
	

1. 
	

100,000 1 PACOTE 

Especas, ação •asforo. material corpo madeira, cor cabeça vermelha. tipo longo. pacote contendo /0 Unid 

115 	1 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL: 	 116,000 1 PACOTE 

29 
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122 
	

\ 113( )NS 1)1 CHOCOLATE* 590,000 1 PACOTE 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

CNPJ: 83.211.433/0001-13 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADNIINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

l:specifi•aciio Máscara ripo amialérgico, tipo uso descartável Unia). tipdfixação elástico. aplicação em cirurgias. cammeristicas adicionais 
go:matara 30 g 	mola camada de filwagent..formaut retangular. cor branca. pacote com 100 unid 

  

4 
30 

116 	I ALGODÃO HIDRÓFILO: 85,000 I EMBALAGE 

   

Especificação Algodão tipo hidráfilo. apresentação em mantas. material alvejado. purificado. isento de impurezas. características 
adicionais enrolado em papel apropriado. esterilidade não estéril, tipo embalagem embalagem individual. 500G. 

117 
	

SUCO EM PÓ: 
	 1754,000 1 PACOTE 

Especificação Pil.parado sólido pata afresco a•nficial. pct 1 kg, diversos sabores. confeccionada em plástico resistente. contendo tio corpo 
da embalagem hlemilicação do produto. marcafabricame. piro de validade e peso liquida. 

118 
	

AÇAFRÃO: 
	

200,000 1 PACOTE 

Especificação Aconácionado em embalagem de plástico resistente de 100g. com  informações do fabricante. ingredientes e data de 
vencimemo estampado na embalagens. 

119 
	

UVAS PASSAS: 
	

292,000 QUILO 

Especificação de primem., qualidade l'om ausência de ferimentos on defeitos. sujidades. parasitas e larvas. 

120 	BALAS DE FRUTAS: 
	

970,000 1 PACOTE 

Especificação Embalagem plástica de 1Kg. informações do fabricante e data de validade. 

121 
	

*JUBAS: 
	

1. 	630,000 PACOTE 

1 nthalagem de plásticos (1, !Kg. informações do fabricame e data de validade 

Especificação Einhalagem de plástico de !kg. informações do fabricante e data de validade. 

123 
	

1' \\IA  A ((•A11/1 IRÃO/4K: 
	

60,000 1 UNIDADE 

1.. Teci Moção Panela. material &munjo. capacidade 401.. caramerisneas adicionais /aula triplo com alças e tampa. tipo caldeirão. 

124 	AN11 A (CALDEIRÃO) 27L: 
	

40,000 1 \IDADE 

,/mação panela. material aluminio. capacidade 271.. caracteristicas adicionais fundo triplo com alças e tampa, tipo caldeirão. 

125 
	

TACHO EM ALUMÍNIO Cl TAMPA: 
	

60,000 I UNIDADE 

I .sOccilica“"io COO 20 . com alças do mesmo material 

126 	I PIRULITO: 
	

850,000 1 PACOTE 

Especificação Embalagem de plásticos de I kg. informações do fabricante e data de validade. 

127 	1 COLORiFICO: 
	

257,000 1 PACOTE 
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AGI A MINERAL NATURAL COM GARRAFÃO RETORNÁVEL 20L: 
133 

133,000 GALÃO 

  

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

CNPJ: 83.211.433/0001-13 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

1:v1/4,d:reação A base de unam, com ;maura &Jabá e óleos comestive" produto ongtnal de/abria, Acondicionado em embalagem de 
50g. comendo nu empo da embalagem identificação do produto. marca do fabricante prazo de validade e peso liquido 
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BARRA DE CHOCOLATE: 
	

130,000 1 UNIDADE 

. ,pe, dicaçar, Au leite e amargo. embalagem de 500g. 

129 	I CH0001 ATE r. GR ANULADO: 
	

205,000 1 PACOTE 

',medicação .4cotun, untado cm embalagem de 150 g. confeccionada em phisneo resistenie. contendo no empo da embalagem identificação 

do ambito. muro: da fabricam, ina:o de validade c peso "minis, 

130 	I GORDURA VEGETAL: 
	

80,000 1 PACOTE 

Especificação eaamtheionada em embalagem de 500 granias. contendo identificação da produto. marca do fabricante. safra. pra:o de 
nahdade. 

131 	I CANECA() DE ALUMÍNIO: 
	

10,000 1 UNIDADE 

132 
	

RECARGA DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS: 
	

950,000 1 GALÃO 

1:speelheação RECARGA DE ÁGUA MINERAI. 20 IMOS: MATERIAL ÁGUA MINERAL. TIPO EMBALAGEM GA/?RA1.510 
H IPROPILENO GASEIFICAÇÃO: SEM GÁS. CARAC1ARISI7CAS ADI(IONAIS: TAMPA IA( Ris. SEM 'ASHRAM E VALIDADA 
MI N751.1 )/(k "E"(7,11CAS ('ON1,0RME PORIAM DE CORREI.A7OS DO MINISTERIO DA SA1R)E 

hvn,i1sea4,,iu EMBALA(;EM LM( ;ARRA E.10 RE1 MNA 1:1. DA 20 LITRO. EA" PLASTICO HIGIÊNICO. (VAI PRO1 ATOR NA PA R7A 
PARIolL IA(*RA PA 50;I '11 VC1'; P(.11NONAHZ4i)(1 () PARRIC4N IA o PROIR 170 DEITA.: 'ER REGISTRO Na 

//A 1S/AR/i) io X417)/: A Al ASPARA P oRlARIA 451 97 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A REVOAI V.40 12 78 DA COMIS.SÀO 
NA( 70SAI DL SORVAS E PAIROES P.)/(.1 AIDIEN174S - CASPA 

Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N, Bairro Colegial, CEP: 68.639-000 — Goianésia do Pará — PA 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

CNPJ: 83.211.433/0001-13 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIVi1N ISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ANEXO 1.1 

TERMO DE REFERENCIA 

1. OBJETIVO 

O presente Termo de Referência tem por objetivo definir os conjuntos de elementos que norteiam a AQUISIÇÃO 

DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, MATERIAIS DE 

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ (Fracassados na Licitação Anterior). 

2. JUSTIFICATIVA 

Para a execução das atividades próprias do órgão requisitante, faz-se necessária a disponibilidade do objeto 

pretendido, considerando especialmente que os produtos serão destinados para atender as necessidades desta 

municipalidade. Os quantitativos dos materiais de consumo foram previstos pelas secretarias com base no consumo 

mensal do exercício anterior. 

3. FUNDAMENTO LEGAL 

A contratação para o fornecimento dos materiais de consumo, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal. 

integralmente, na Lei n.° 10.520 de 17 de julho de 2002, no Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000 e. 

subsidiariamente, na Lei n° 8666/93 e suas alterações. 

4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: 

Os produtos que serão adquiridos devem obedecer às normas e critérios estabelecidos, conforme descrição e 
quantitativos discriminados no anexo 2 desse edital. 

FORMA DE PAGAMENTO 

Após o recebimento definitivo do (s) PRODUTO (S), o pagamento será mediante ordem bancária, no prazo não 
superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da liquidação da despesa. 

CONTROLE DA EXECUÇÃO 

A fiscalização da contratação será exercida por representante (s) da administração. O (s) representante (s) da 
administração promoverá (ão) o registro de todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato ou Ata 
de Registro de Preço, devendo adotar as medidas administrativas para a solução dos problemas verificados, ou 
representa-los à autoridade superior. 

4. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA E ACEITAÇÃO 

Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N, Bairro Colegial, CEP: 68.639-000 — Goianésia do Pará — PA 
Email: eplpmgp(dgmail.com  
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CNPJ: 83.211.433/0001-13 	

POJZA 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

O fornecimento dos materiais de consumo será efetuado mediante a apresentação de requisição específica 

(autorização do setor de compras), em duas vias, expedida pelo SETOR DE COMPRA, na qual deverá conter 

especificação do item (marca e quantidade) e autorização (assinatura) de servidor previamente designado pela 
33 

Gerencia Administrativa para tal. 

Os itens serão solicitados conforme as necessidades de estoque da CONTRATANTE, e deverão ser entregues no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. 

O prazo para entrega do objeto será contado a partir do envio da solicitação, por e-mail. 

Os produtos deverão ser entregues na sede da secretaria solicitante (o endereço deverá ser informado na ordem de 

compra), após verificação da conformidade dos mesmos com as especificações e quantidades. 

O servidor responsável (fiscal), poderá dar o recebimento provisório na ocasião da entrega, o qual implica atestado 

de verificação da correta quantidade nominal dos itens entregues. 

O recebimento definitivo poderá ser expresso ou tácito. 

Será tácito com o envio da Nota Fiscal ao Departamento Financeiro para pagamento. 

O recebimento definitivo implica atestado de verificação da adequação do produto entregue às especificações do 

objeto. 

Nenhuma espécie de recebimento prejudica a responsabilidade da empresa fornecedora por vícios ocultos. 

Os produtos deverão ser acondicionados em embalagens com as quantidades descritas, racionalizando a conferência 

e viabilizando a sistemática de fornecimento interno da Contratante. 

5. DA PROPOSTA E DO PREÇO 

Os percentuais de desconto oferecidos na proposta não poderão ser alterados durante a vigência do contrato. 

Os valores propostos deverão ser cotados em moeda corrente nacional e já incluídos todos os custos, diretos e 

indiretos relativos ao Objeto do Edital, inclusive com as despesas de transporte, seguros, materiais, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciárias, securitárias ou outros decorrentes, ou que venham a serem desenvolvidos em razão do 

Edital, não cabendo a Prefeitura de Goianésia do Pará e suas Unidades Administrativas quaisquer custos adicionais. 

6 - DA SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS 

O Depto. Administrativo está apta a declarar a constatação de vícios ocultos existentes nos produtos entregues e 

reduzirá a termo a descrição dos produtos defeituosos, e solicitará a substituição via e-mail. 

- A substituição de produto considerado defeituoso ou fora da validade será efetuada em remessa única, com 

abertura de prazo equivalente e diante das mesmas condições previstas para a entrega. 

7. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO OU/E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

Rua Pedro Soares de Oliveira, S/1\1, Bairro Colegial, CEP: 68.639-000 — Goianésia do Pará — PA 
Email: cplpmgpgmail.com  



1.),W1},47 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  

CNPJ: 83.211.433/0001-13 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AD iSTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

• 

A vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2020(oriundo da ata de registro de preço), contados a partir da 

data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93. A ata de registro 

terá validade de um ano (I ANO). 

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Em se tratando de SRP — Sistema de Registro de Preços, as despesas correrão por conta das dotações orçamentárias 

no exercício de 2020, e serão aplicadas nos contratos de acordo com a necessidade de cada Secretaria e Fundos 

Municipais. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

9.1 - Oferecer todas as informações necessárias para que a CONTRATADA possa fornecer os materiais de 

consumo dentro das especificações recomendadas. 

9.2 - Efetuar o pagamento das notas fiscais correspondentes aos fornecimentos realizados, no prazo máximo de até 

30 (trinta) dias úteis, a contar do recebimento das mesmas na Controladoria Interna Administrativa e 

Financeira/PMGP. 

9.3 - Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o especificado. 

9.4 - Nomear fiscal, através de portaria, para fiscalizar a execução do objeto contratado. 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1 - Fornecer os ITENS conforme especificado pelo CONTRATANTE, com base no resultado e homologação 

do procedimento licitatório: 

10.2 - Manter durante a execução do objeto deste Termo de Referência às condições de habilitação e qualificação 

exigidas na fase licitatória. 

10.3 - Cumprir as exigências, no que concerne a apresentação das certidões negativas de débitos tributários e fiscais 

(CARTÃO DO CNPJ, CND FGTS, CND INSS, CND TRABALHISTA, CND DIVIDA ATIVA DA UNIÃO, CND 

ESTADUAL, CND MUNICIPAL) para fins de pagamento. 

10.4 — A Empresa fica obrigada a apresentar no ato da habilitação a L. O (Licença de Operação), que autoriza o 

transporte de substâncias e produtos perigosos (combustíveis). 

10.5 - Apresentar Nota Fiscal/fatura na Controladoria Interna Administrativa e Financeira/PMGP, discriminando 

os tipos de combustíveis fornecidos, bem como os quantitativos e seus respectivos valores conforme constam 

discriminados no contrato de fornecimento dos produtos. 

10.5 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de transporte resultantes 

da execução do contrato. 

Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N, Bairro Colegial, CEP: 68.639-000 — Goianésia do Pará — PA 
Email: cpIpmgp@gmail.com  
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10.6 - Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou 

dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento 

pelo CONTRATANTE. 
35 

11. 1)0 PREÇO E DO PAGAMENTO 

11.1 - O preço cobrado pelo fornecimento dos combustíveis será o constante no Contrato a ser formalizado, com 

base no resultado e homologação do procedimento licitatório. 

11.2 - Quando os preços dos combustíveis sofrerem reajuste autorizado ou determinado pelo Governo Federal, os 

preços constantes no Contrato poderão ser repactuados através de instrumento próprio (Termo Aditivo), pela 

Unidade de Contratos e Convênios da PMGP. 

11.3 - Quando não for estipulado oficialmente por órgãos do Governo Federal, a CONTRATADA deverá justificar 

o reajuste através de Cópia de Nota Fiscal da respectiva Distribuidora, demonstrando a alteração de preço 

ocorrida, bem como Declaração da CONTRATADA informando a data em que o novo preço começou a ser 

praticada em Bomba/Posto. 

11.4 - Em nenhuma hipótese o preço dos com hustíveis contratados deverá ser maior que o preço da bomba praticado 

pela CONTRATADA. 

1 1.5 - O pagamento será efetuado, até o 30° (trigésimo) dia útil, contados a partir da data de apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura na Controladoria Interna Administrativa e Financeira/PMGP, e será depositado na conta corrente 

indicada pela CONTRATADA: 

11.6 - Nas Notas Fiscais deverão constar os tipos e quantitativos dos combustíveis e lubrificantes fornecidos, 

conforme solicitados pelo CONTRATANTE. cujas discriminações e preços unitários deverão ser os registrados 

no Contrato, observando-se os reajustes contidos nos itens 11.1 e 11.2; 

11.7 - As Notas Fiscais expedidas em desacordo com estas cláusulas serão devolvidas à CONTRATADA para a 

devida retificação, não sendo considerada para contagem do prazo previsto no item 11.5. 

12. DAS PENALIDADES 

12.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro ou mora na execução, garantida a prévia 

defesa, ficará a CONTRATADA sujeita às sanções previstas na Lei 8.666/93; 

12.2. A CONTRATADA que, por qualquer forma, não cumprir as normas do contrato celebrado está sujeita às 

sanções, assegurados o contraditório e ampla defesa. 

Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N, Bairro Colegial, CEP: 68.639-000 — Goianésia do Pará — PA 
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ANEXO II - Modelo (A) 
CREDENCIAMENTO 

Preuão Presencial n° 9/2020-023-PMGP 

A 	Fanpresa 	 com 	sede 	na 	rua 

	 , no 	( cidade) 	 , (Estado) 	• , inscrita no Cadastro Geral de 

Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o no 	 , por seu representante legal (Diretor, Gerente. Proprietário 

etc.), constitui, para fins de representação na licitação, Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, A Sr. 

(a) 	  RG no 	  (ou outro documento de identificação), que 

exerce a função/cargo de  	 , com amplos poderes de decisão, podendo para tanto, negociar preços, 

ofertar lances, além de participar da abertura dos envelopes PROPOSTA e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, interpor 

e renunciar a recursos, prestar esclarecimentos, receber intimações, notificações e, em nome desta, defender seus interesses. 

Cidade, 	de 	 de 

(OUTORGANTE) 

Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N, Bairro Colegial, CEP: 68.639-000 — Goianésia do Pará — PA 
Email: cpIpmgp@gmail.com  

36 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

CNPJ: 83.211.433/0001-13 
SECRETARIA MUNICIPAL DE A 0,v1 iN ISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

37 

ANEXO 11 - Modelo (B) 
Pregão Presencial n° 9/2020-023-PMGP 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEM PRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LC N° 123/2006 E LC 147/2014 

111 	DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste Edital, que a empresa 

(denominação da pessoa jurídica), CNPJ n° 

	 é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar 147/2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, 

estando apta, portanto, a exercer o direito de preferencia no procedimento licitatório cima citado, realizado pelo Município 

de GOIANÉSIA DO PARÁ - PA. 

Local e data 

• 
(nome, RG, cargo e assinatura do representante legal) 

Rua Pedro Soares de Oliveira, SN, Bairro Colegial,,  CEP: 68.639-000 — Goianésia do Pará — PA 
Email: cplpmgp@gmail.com  
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ANEXO II - Modelo (C) 
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E RECEBIMENTO DO EDITAL E ANEXOS 

Pregão Presencial n° 9/2020-023-PMGP 

DECLARAMOS que a empresa 	 . com sede na rua 

no 	, (cidade) 	 , (Estado)  	inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do 

Ministério da Fazenda sob o no 	 , encontra-se devidamente habilitada, recebeu o edital e seus anexos, e que 

concorda plenamente com todos os requisitos de habilitação constantes das Condições do edital do referido Pregão Presencial. 

Local e data 

Assinatura e carimbo 
(Representante legal da licitante) 

Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N, Bairro Colegial, CEP: 68.639-000 — Goianésia do Pará — PA 
Email: cplpmgp@gmail.com  
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ANEXO II - Modelo (D) 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 
Pregão Presencial n° 9/2020-023-PMGP 

DECLARAMOS que a empresa 	  com sede na 

rua 	 , no 	, (cidade) 	 , (Estado) 	, inscrita no Cadastro Geral de 

	

Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o no   , cm atendimento ao previsto na Condição 17, Inciso XIII, 

do edital do Pregão Presencial supra mencionado, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos 

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal de 1988 (Lei n.° 

9.854, de 1999). 

Local e data 

Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N, Bairro Colegial, CEP: 68.639-000 — Goianésia do Pará — PA 
Email: eplpmgp@gmail.com  



Pt4RA.,..4.  

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

CNPJ: 83.211.433/0001-13 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTKAçÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ANEXO II — Modelo (E) 

	

Pregão Presencial n° 9/2020-023-PMGP 	
40 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

Eu, 	(representante do licitante) 	, portador da Cédula de Identidade RG n° 	 e 

do CPF n° 	 . como representante devidamente constituído da empresa 	(identificação do licitante 	 

), inscrita no CNPJ n° 	 , doravante denominado 	(Licitante/Consórcio) 	, para fins do disposto 

no Edital da presente Licitação, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente (pelo 
Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 

(b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou 
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da pt:esente 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 presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação; 

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

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

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

Local e data 

Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

Rua Pedro Soares de Oliveira, SiN, Bairro Colegial, CEP: 68.639-000 — Goianésia do Pará — PA 
Email: cpIpmgp@gmail.com  
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Pkr,MPA 

esta 

ANEXO II - Modelo (F) 
MODELO DA CARTA PROPOSTA 

Pregão Presencial n° 9/2020-023-PMGP 

Prezados Senhores. 	 41 
Analisamos o assunto acima referenciado e concordamos integralmente com as condições especificadas nas Instruções, 
quanto à contratação do objeto em epígrafe. 

Propomos o valor global de R$ 	( 	por extenso 	) 
O prazo de validade desta proposta é de: 60 (sessenta) dias. 
Prazo de entrega: 

DADOS DA LICITANTE 
Nome ou Razão Social 
CNPJ: 
Inscrição estadual: Inscrição Municipal: 
Endereço: 1 CEP: 
E-mail: 1  Telefone: 

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: 
Nome: 
Endereço: 
CPF: 
RG: 
Estado Civil: 
Cargo na Empresa:  
E-mail: 	 1 Telefone: 

DADOS BANCÁRIOS DA LICITANTE: 
Banco: 
Agência: 
Conta: 

Data: 	  
Atenciosamente. 

Nome responsável legal 
Empresa 
CNPJ 

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

Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N, Bairro Colegial, CEP: 68.639-000 — Goianésia do Pará — PA 
Email: cpIpmgp(&gmail.com  
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DO 4A- 
 •>, 

ANEXO II — Modelo (G) 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

Pregão Presencial n° 9/2020-023-PMGP 	 42 

A empresa   	, portadora do C NPJ: 	 , com sede na 

	 , n° 	, (cidade) 	 , (Estado) 	 , DECLARA, sob as penas da lei, a 

inexistência de fatos impeditivos à sua habilitação no presente Pregão Presencial, ciente da obrigatoriedade se declara que 

não há ocorrências posteriores e anteriores. 

Local e data 

Assinatura e carimbo 
• (Representante legal da licitante) 
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ANEXO III 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE PREÇOS N° 

SRP - Pregão Presencial n° 9/2020-023-PMGP 
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Aos 	 dia(s) do mês de 	de dois mil e dezessete, o Município de Goianésia — PA, com sede na Rua 
xxxxxxx - Bairro Centro, inscrito no CNPJ (MF) sob o n° XXXXXX, representado pelo Senhor Jose Ribamar Ferreira Lima 
portador do RG XXXXX via PC — GO e do CPF n° XXXXXXXXX, residente e domiciliado na Rua Teotônio Vilela, n° 61 
Bairro: Centro no Município de Goianésia - PA, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. 
de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão 
Presencial para Registro de Preços, RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços 
oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto será SRP — CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS 

ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE COPA . E COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA. E HIGIENIZAÇÃO PARA 

TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ. 

Empresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxx; C.N.P..1. n°xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, representada neste ato pelo Sr(a). 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C.P.F. n" xxxxxxxxxxxxx, R.G. n° xxxxxxxxxxxx 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADÈ VALOR UNITÁRIO \ .U.OR 1 0 1 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 

Apresente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura. 

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a 
adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio 
de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, 
sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, 
durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, 
ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descurnprimento de quaisquer de suas cláusulas. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS • 

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a 
vantagem. 

Parágrafo primeiro: .Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da 
presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis 
fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação. 

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços. observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este 
fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante. 

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos serviços_ou fornecimento dos produtos deverão ocorrer de acordo com as 

especificações contida na ordem de serviço, de acordo com a necessidade e interesse da secretaria solicitante. 	 44 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

I. Executadas e aceitas as entregas, a CONTRATADA apresentará a Nota .Fiscal, medição e Certidões no Protocolo da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ, situado na Rua Pinto Silva, S/N, CENTRO, para fins de pagamento, mediante 

ordem bancária creditada em conta corrente do fornecedor, a partir do 15° (décimo quinto) dia útil do mês subsequente, 

conforme planejamento e disponibilidade financeira. As notas deverão ser entregues entre 15 a 30 de cada mês. 

1.1. Os pagamentos serão realizados de acordo com o cronograma de. desembolso (físico-financeiro) determinado pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ, em se tratando de empresas declaradas como ME ou EPP no período 

máximo de 30 (trinta) dias para cada parcela da obrigação, e em consonância com a respectiva disponibilidade 

orçamentária. 

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das provas de regularidade para com as 

Fazendas Federal, Estadual e Municipal e relativa à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) e à Justiça do Trabalho (CNDT). demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 

lei. 

3. A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ reserva-se ô direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os 

serviços ou produtos fornecidos que não estiverem em, perfeitas condições ou estiverem em desacordo com as especificações 

apresentadas e aceitas. 

4. A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas 

ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão Presencial/SRP. 

5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem 

que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento. 
5.1 - Nos casos de eventuais antecipações de pagamentos, fica convencionado que será aplicado o percentual de 10% (dez 

por cento) de desconto sobre os valores disponibilizados. 

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha concorrido de alguma forma para 
tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo ad implemento da parcela, será a seguinte: 

EM=IxNxVP 

Onde: 

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

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX) / 365 -> 	I = (6/100) /365 	=> I = 0,0001644 

TX'= Percentual da taxa anual = 6%. 

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluidá c;n fatura a ser apresentada posteriormente. 

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

103. O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse do 
Município com a apresentação das devidas justificativas adequadas a este Pregão Presencial/SRP. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
o • 

45 
A execução dos serviços ou fornecimento de produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido dos serviços. 

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles 
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços, a Administração da entidade 
contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções: 

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via oficio, mediante contra recibo do representante legal da 
contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que 
só serão aceitas mediante crivo da Administração; 

II - Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumpri mento das obrigações estabelecidas, até o 
máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
corridos, uma vez comunicada oficialmente; 

III - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues. no caso de inexecução total ou parcial do objeto 
contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo, de indenização dos 
prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato. 

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do 
prazo de validade da sua proposta. não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso! e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente 
com as dos incisos "11" e "111", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis. 

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa 
fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, 
cobrada judicialmente. 

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade 
contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas 
previstas no Edital e das demais cominações legais. 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no ari. 65, da Lei n° 8.666/1993. 

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou 
em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados, desde que comprovado pelo fornecimento através de documento fiscal 
emitido pelo seu fornecedor. 
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Parágrafo segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado 
no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado 
pelo mercado. 

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 	 46 

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual 
oportunidade de negociação. 

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá: 

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento ou serviços; 
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, 
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, 
e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante. 

Parágrafo Primeiro: Os serviços ou produtos deverão ser de ótima qualidade, e deverão ser executados ou fornecidos no meio 
de comunicação constante na ordem de serviços ou ordem de compras, acompanhados das respectivas notas fiscais; 

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma: 
- Provisoriamente. no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços ou produtos com as 

especificações constantes da proposta da empresa. 
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos serviços ou produtos e sua consequente aceitação, 
mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento 
provisório. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo especifico, assegurado 
o contraditório e ampla defesa: 

A pedido, quando: 

- Comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
- O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em tbnção da elevação dos preços de mercado dos insumos 
que compõem o custo dos serviços. 

Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando: 

- Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
- Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 
- Por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas; 
- Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
- Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços: 
- Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou 
nos pedidos dela decorrentes. 

Automaticamente: 
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- Por decurso de prazo de vigência da Ata; 
- Quando não restarem fornecedores registrados; 

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostila mento na Ata de Registro de 	47 
Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE 
COMPRA OU SERVIÇOS 

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante. 

Parágrafo Único: A emissão das ordens de serviços ou ordem de compras, sua retificação ou cancelamento. total ou parcial. 
será igualmente autorizada pelo órgão requisitante. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores 
àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1° do art. 65, 
da Lei n° 8.666/93. 

• 
Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos 
respectivos limites de fornecimento registrados na Ata. 

Parágrafo segundo: A supressão dos serviços ou produtos registrados nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da 
Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4° do artigo 15 da Lei n° 8.666/93. 

Parágrafo terceiro: Na hipótese de haver alterações ou reajustes nos preços, a empresa deverá comprovar o devido reajuste 
mediante notas ou documentos fiscais de compras dos produtos e ainda em conformidade na Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO OU SERVIÇOS 

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços. 

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a 
partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes 
das normas, dos anexos e da natureza da atividade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato: 

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)iFatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos 
materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo: 

Parágrafo segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado. de 
acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integra esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços e a proposta da empresa classificada em 1° lugar. 
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Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis 
n° 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis. 

Parágrafo segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preso na imprensa oficial, condição indispensável para 
sua eficácia, será providenciada pelo Contratante. 	 48 

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Jacundá - PA, com exclusão de qualquer outro. 
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença 
das testemunhas que também o subscrevem. 

Jacundá - PA, em 	de 	de 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 
CONTRATANTE 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
CNPJ N° 	. 	. 	/ 	- 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
1. 	 2. 
CPF n°: 	 CPF 
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iésia 
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ANEXO IV 
MINUTA DE CONTRATO 

Pregão Presencial n° 9/2020-023-PMGP 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Rua 
da Paz. N° 60 — Bairro: Alto Bonito — CEP: 68.639.000. Goianésia do Pará - PA, inscrito no CNPJ (MF) sob o n° 
12.884.091/0001-14, representada pela Sra. JOSE RIBAMA FERREIRA LIMA. Prefeito Municipal, portadora do RG: 
	e do CPF n° 	, residente e domiciliado no 	endereço 	e, de outro lado a firma 

inscrita 	no 	CNPJ 	(MF) 	sob 	o 	n° 	 estabelecida 
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo 

Sr.(a) 	 , portador da Cédula de Identidade n° 	 SSP/_ e CPF (MF) n° 
	 , têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o 
Edital do Pregão Presencial e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e 
CONTRATADA às normas disciplinares da Lei n° 10.520/02 e da Lei n° 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem: 

Ô
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto será a SRP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS 

ALIMENTICIOS, MATER! XIS DE COPA E COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA 

TODAS AS UNIDADES I )\ 11\ ISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ. 
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ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE 

 

QUANTIDADE VL. 
UNITÁRIO 

VL. TOTAL 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO.VALOR DO CONTRATO 

1. O valor deste contrato, de R$ 	  
2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA 
no Pregão Presencial e na Cláusula Primeira deste instrumento são meramente estimativos, não acarretando à Administração 
do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento. 
2. O valor do contrato não poderá sofrer alteração ou correção monetária no prazo inferior a um (01) ano. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL 

I. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Presencial, com regime de execução INDIRETA na forma 
de empreitada por preço unitário, realizado com fundamento na Lei n° 10.520, de 27 de julho de 2002, na Lei n° 8.666/93, 
Decreto Federal 7.892/2013 e nas demais normas vigentes. 

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de 
direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito 
privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

I. O prazo de vigência deste Contrato será de  	/ 	a 	, com validade e eficácia legal após a 
publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

1. Caberá ao CONTRATANTE: 
1.2 - Rejeitar qualquer serviço" executado du produto entregue equivocadamente ou em desacordo com as especificações 
constantes do Anexo 1 do edital do Pregão Presencial. 
1.3 — garantir que sobre hipótese alguma será subcontratada de forma integral o objeto do processo; 
1.7 - Atestar as faturas correspondentes e supervisionar a execução serviço ou fornecimento de produtos, por intermédio de 
servidor autorizado da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

1. Caberá à CONTRATADA: 

Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N, Bairro Colegial, CEP: 68.639-000 — Goianésia do Pará — PA 
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sia ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

CNPJ: 83.211.433/0001-13 
SECRETARIA MUNICIPAL DL A DMINISTR,Wk0 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

1.1 - Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos produtos ou 
execução dos serviços, tais como: 
a) salários; 
b) seguros de acidente: 
c) taxas. impostos e contribuições; 	 50 
d) indenizações; 
e) vale-refeição: 
f) vale-transporte; e 
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 
1.2 - Manter os seus funcionários sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE quando em trabalho no órgão, porém 

sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 
1.3 - Manter os seus funcionários identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir imediatamente 
qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE; 
1.4 - Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos móveis, e outros bens de propriedade do 
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus funcionários durante o fornecimento dos produtos alvo 
deste contrato; 
1.5 - Arcar com despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus funcionários no recinto 
do CONTRATANTE; 
1.6 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados ou 
produtos fornecidos referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução no 
prazo máximo de 24 horas; 
1.7 - Usar a melhor técnica possível para a execução do objeto deste contrato; 
1.8 - Fornecer todo o material necessário à execução dos serviços de entrega dos produtos objeto deste contrato, empregando 
sempre os produtos de primeira qualidade; 
1.9 - Comunicar ao representante legal do CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos julgados  necessários; 
1.10- Obter todas e quaisquer informações junto ao representante legal do CONTRATANTE necessárias à boa execução dos 
trabalhos ou fornecimento dos produtos; 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

1. À CONTRATADA caberá, ainda: 
1.1 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social 

e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo 
empregatício com o CONTRATANTE; 

1.2 - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica 
de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento de 
produtos ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE; 

1.3 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento de produtos. 
originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e 

1.4 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato. 
2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a 
responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, 
razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com 
o CONTRATANTE. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

1. Deverá a CONTRATADA observar. também, o seguinte: 
1.1 - Expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a 

vigência deste Contrato; 
1.2 - Expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da 

Administração do CONTRATANTE; e 
1.3 - Obrigação da contratada de manter a qualidade de habi I ilação durante toda execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA - 1)0 ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉS1A DO PARÁ  

CNPJ: 83.211.433/0001-13 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado pelo servidor   designado para esse 
fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações 
pertinentes a essa atribuição. 
2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas 
a Autoridade Competente da PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARA, em tempo hábil para a adoção das 
medidas convenientes. 
3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de 
vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário. 

CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO 

I. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento dos produtos caberá ao representante legal da CONTRATANTE, 
ou a outro servidor designado para esse fim. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA 

I. - A despesa originada deste Pregão Presencial correrá por conta da seguinte dotação orçamentária: 

1111 	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: XXXXX - XXXXXXXXXXXX.  
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Exercício 2019 
Projeto/Atividade:  
XXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXX \ XXXXXXXXXXXXXX  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - I X ) I' XGAMENTO • 

1. O pagamento será efetuado, após o 15° (décimo quinto) dia útil do mês subsequente. conforme planejamento e 
disponibilidade financeira. As notas Fiscais deverão ser entregues entre os dias 15 a 30 de cada mês, de acordo com a ORDEM 
DE SERVIÇO, mediante o atestado de recebimento dos itens solicitado, acompanhado de Nota Fiscal discriminada de acordo 
com a Nota de Empenhd. 
O pagamento será creditado em favor do fornecedor. através de ordem bancária à conta indicada na proposta, devendo para 
isto, ficar explicitado o nome do Banco e da agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o 
crédito, após a aceitação e atestado a entrega dos itens descritos nas Notas Fiscais. 
2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade 
com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em 
fotocópia autenticada. 
3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos não estiverem em 
perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas. 
4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indcn mações devidas 
pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato. 
5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem 
que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento. 
6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para 
tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida 
e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte: 
EM =IxNx VP 
Onde: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP=Valor da parcela a ser paga. 

= índice de compensação financeira = 0,0001644. assim apurado: 
I = (TX) 

365 

= (6/100) 

365 

I = 0,0001644 

Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N, Bairro Colegial, CEP: 68.639-000 — Goianésia do Pará — PA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

CNPJ: 83.211.433/0001-13 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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	.1•11. 1■■• 

TX= Percentual da taxa anual = 6%. 
6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no'art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração 
do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou 
suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1° e 2°, da Lei n° 8.666/93. 
2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários. até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado. 
3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultantes de 
acordo celebradas entre as partes contratantes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a 
Administração do CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

I.1 - Advertência; 
1.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total.dçste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, contado .da comunicação oficial; • 
1.3 - Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) 

sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo 
CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou. à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 
1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial; 

1.4 - Multa de 0;3% (três décimos por cento) por dia de atraso e-por ocorrência, até o máximo .de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo 
CONTRATANTE. atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da 
Cláusula Sétima deste Contrato. recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial; 

1.5 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ - PA, por até 2 (dois) anos. 
2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito 
prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que: 

2.1 - Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato; 
2.2 - Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
2.3 - Comportar-se de modo inidôneo; 
2.4 - Fizer declaração falsa; 
2.5 - Cometer fraude fiscal; 
2.6 - Falhar ou fraudar na execução do Contrato; 
2.7- Não celebrar o contrato; 
2.8- Deixar de entregar documentação exigida no certame: 
2.9- Apresentar documentação falsa. 

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de 
Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couberem às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei N. ° 8.666/93. 
4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do 
CONTRATANTE. em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das 
penalidades mencionadas. 
5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão 
ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93. 
2. A rescisão do Contrato poderá ser: 
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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COIANÉSIA DO PARÁ 
CNP.I: 83.211.433/0001-13 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADNIIN!:-;.;':':..k.çÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

	VII■• 	 31••■••• 	 

• 

2.1 - Determinada por ato unilateral e escrita da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos 
1 a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias; 

2.2 - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a 
Administração do CONTRATANTE; 

2.3 - Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente. 

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA 

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão Presencial, cuja realização decorre da autorização do Senhora ANA 
CLÁUDIA DE AQUINO ARAÚJO RAMOS, e da proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 
processadas e julgadas no Foro do Município de Goianésia do Pará, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que 
surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assitiatlas pelas' representantes das partes; CONTRATANTE e 
CONTRATADA, e pelas testemunhas.  abaixo. 

	

.GOIANÉSIA DO PARÁ - PA, em 	de    de 	 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIÁ DO PARÁ 
CONTRATANTE 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

	

CNPJ N° . 	. 	/ - 
CONTRATADA 

• TESTEMUNHAS: 
1. 
CPF n°: 

2. 
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