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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMLNISTRAÇÃO 

 

Memorando 519/2021 	 Goianésia do Pará, 20 de maio de 2021. 

Ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL). 

Marcio Anderson Costa e Souza. 

Assunto: Abertura de Processo Lieitatório. 

Cumprimentando cordialmente, a Secretaria Municipal de Administração vem 

através deste, solicitar abertura de Processo Licitatória na modalidade em que melhor se 

adequa, para a aquisição de equipamentos de informática, material permanente, 

eletroeletrônicos e mobiliário para atender as demandas das diversas unidades 

administrativas do município de Goianésia do Pará. 

Sendo o que temos para o momento, sirvo-me. 

Atenciosamente, 

Secretário Municipal — SEMAD 

Decreto n°003/2021 
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Oficio N°. 116/2021 —  SEMECDEL 	 Goianésia do Pará, 20 de maio de 2021. 

Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará 
A/C: Excelentíssimo Sr° Francisco David Leite Rocha 
Prefeito Municipal 

Ref: Solicitação e Justificativa para aquisição de Copiadoras. 

Prezado (a) Senhor (a), 

O presente oficio se destina a justificar a necessidade de aquisição de copiadoras para atender as 

necessidades das unidades escolares que fazem parte desta Secretaria de Educação, conforme as 

•:onsiderações que serão apresentadas a seguir. 

Em razão do cenário de pandemia da COVID — 19 enfrentado pelo mundo deste o ano de 2020 o 

qual perdura até o momento, e pelos crescentes casos de contaminação e mortes ocorridas no Brasil desde 

então, o município de Goianésia do Pará, assim como outros, viu a real necessidade de realizar a 

suspensão das atividades escolares na forma presencial, como forma de preservar o bem estar dos 

estudantes da rede municipal de ensino e como uma das medida para conter o avanço da doença entre a 

comunidade. 

Atualmente o município de Goianésia do Pará, conta com 44 unidades de ensino distribuídas entre 

áreas rural e urbana, são atendidos 2.261 alunos nas localidades rurais e 4.290 alunos no espaço urbano, 

juntas, estas instituições têm um total de  6.551 alunos devidamente matriculados. 

A Secretaria Municipal de Educação de Goianésia do Pará juntamente com as escolas municipais, 

011Wm desenvolvendo medidas e mecanismos, levando em consideração as especificidades de cada 

seguimento, para tentar minimizar os impactos negativos na vida escolar dos estudantes da rede municipal 

de ensino causados pela ausência das aulas presenciais, sendo um desses mecanismos a realização de 

atividades pedagógicas não presenciais durante o período de pandemia da COVID-1 9. 

Nesse sentido, a Rede Municipal de Educação de Goianésia do Pará, vem ofertando os cadernos 

pedagógicos, os quais tratam-se de materiais impressos com atividades organizadas pelos professores de 

cada turma. respeitando os princípios expostos na Base Nacional Comum Curricular e nos Currículos: 

Estadual e Municipal, em consonância com o Plano Municipal de Ensino no formato de 

portfólios/cadernos pedagógicos, que são entregue aos pais/responsáveis na própria escola e considerando 

os cuidados necessários para evitar aglomerações conforme indica os órgãos fiscalizadores. 

A distribuição das atividades em formato físico ocorre 02(duas) vezes a cada bimestre para toda a 

rede de ensino, o que vem acarretando uma enorme carga de impressão que por bimestre gira em torno de 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer 
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364.517 CÓPIAS. Neste sentido, cabe salientar que grande parte das Unidades de Ensino  NÃO possui 

logística para a impressão deste material, o que tem levado a Secretaria de Educação a ficar responsável 

pela reprodução dos Cadernos Pedagógicos. E, em virtude desta sobrecarga de impressão vimos 

enfrentado problemas de atraso para a distribuição deste material, pois a copiadora utilizado pela 

SEMECDEL já não supre a necessidade de impressões necessárias para distribuição na rede, uma vez 

que, o equipamento em questão está constantemente passando por manutenções. 

Frisa-se ainda que esta Secretaria conta com apenas 01 (uma) copiadora modelo  Riso KZ30, que 

tem por volta de 9 (nove) anos de uso, sendo por muitas vezes, necessário a utilização das impressoras 

dos demais departamentos do prédio para realização deste trabalho, o que acarreta enormes transtornos no 

desenvolvimento dos trabalhos próprios de cada setor e provocando defeitos nestes equipamentos em 

"'virtude da demanda de impressão. 

Desta forma, expomos ainda a necessidade em se imprimir as atividades em maior quantidade, 

qualidade de impressão e rapidez para serem entregues aos alunos dentro dos prazos estipulados no 

calendário letivo, considerando também que atividades devem ser ainda mais atrativas e autoexplicativas, 

há necessidade de copiadoras potentes, com boa resolução. Por tais motivos, se trata de um importante 

instrumento para possibilitar o desenvolvimento de atividades para os educandos, garantindo-lhes o 

mínimo de informação/aprendizado sendo esta ação parte das aulas remotas adotadas pelo município. 

O Município de Goianésia do Pará vem tomando todas as medidas recomendadas para proteção e 

enfrentamento à pandemia pelo Covid-19. A vida se trata de nosso maior bem jurídico, sua proteção se 

trata de prioridade de primeira grandeza. Garantir o isolamento social tem sido uma importante, 

undamental ferramenta no combate a pandemia. Conseguir realizar a reprodução e distribuição das 

tividades em formato físico, com certeza irá contribuir para o seguimento das aulas no sistema remoto de 

forma proveitosa para o alunado. 

Frente às considerações dispostas nesta documentação, solicitamos que sejam realizados os 

processos administrativos necessários para  AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) COPIADORAS MODELO 

SF 5230, PARA A REPRODUÇÃO DOS PORTFÓLIO/CADERNOS PEDAGÓGICOS 

VOLTADOS AOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. Diante do interesse público e da urgente 

necessidade de aquisição destes equipamentos, conclui-se pela ratificação desta solicitação. 

Certos de contarmos com o atendimento te setor, colocamo-nos a disposição e 

antecipadamente agradecemos. 

Atenciosamente, 
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1. OBJETO 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MATERIAL PERMANENTE, 

ELETROELETRÔNICOS E MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS  

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ-PA.  

2. OBJETIVO / FINALIDADE / JUSTIFICATIVA 

Aquisição de materiais permanentes necessários para a execução das rotinas administrativas e 

assistenciais das Secretarias e Departamentos e substituição dos bens permanentes obsoletos ou 

ultrapassados. 

A presente aquisição destina-se ao atendimento das necessidades das diversas Unidades Administrativas 

deste Município. em razão de levantamento de necessidades apontadas, considerando ainda as atuais 

condições dos mobiliários que se encontram deteriorados e dos eletrodomésticos e eletroeletrônicos 

existentes, os quais são antigos e ineficientes do ponto de vista energético, portanto sendo necessária a 

aquisição dos materiais em epígrafe de acordo com o levantamento realizado pelas áreas internas para a 

devida renovação destes bens, buscando também uma padronização. 

A solicitação da aquisição de material permanente em tela também é imprescindível para o cumprimento 

das metas planejadas, buscando garantir a economicidade energética, a funcionalidade e conforto dos 

usuários das instalações para os fins a que se destinam e, primar pela eficiência e eficácia dos serviços 

públicos ofertados a comunidade em geral. Os materiais adquiridos serão utilizados pelos servidores 

1111.111IC ipais e clientela durante as rotinas administrativas nas Secretarias Municipais e Departamentos. 

JUSTIFICATIVA UNIFICADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

■ Item: Copiadora digital de alta produção — marca riso — modelo sl 5230 

Esta aquisição se justifica a necessidade de copiadoras para atender as necessidades das unidades 

escolares que fazem parte desta Secretaria de Educação, expondo a necessidade em imprimir as atividades 

escolares em maior qualidade, qualidade de impressão e rapidez para serem entregues aos alunos dentro dos 

prazos estipulados no calendário letivo, considerando também que as atividades devem ser ainda mais 

atrativas e autoexplicativas, há necessidade de copiadoras potentes, com boa resolução. Por tais motivos, se 

trata de um importante instrumento para possibilitar o desenvolvimento de atividades para os educandos, 

garantindo — lhes o mínimo de informação / aprendizado sendo esta ação parte das aulas remotas adotadas 

pelo município. 
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■ Itens: Computador completo (2.8GHz) e Computador Completo (3.6GHz) 
	

001. 

Esta aquisição se justifica a necessidade desses computadores completos para a Universidade Aberta 

do Brasil (UAB) a fim de atender as aulas das disciplinas de informática, expressão gráfica, estatística, 

estatística experimental, topografia e sensoriamento remoto e geoprocessamento do curso de agronomia, 

conforme ACORDO DE COOPERAÇÃO SECTET n° 001/2019 em anexo. 

Ressalta — se que o Município de Goianésia do Pará já foi contemplado em 2019 com o curso de 

engenharia Civil/UFPA, ano de 2020 com Engenharia Agronômica/UFPA e 2021 com Enfermagem/UFPA. 

Para que o município continue avançando na Educação Superior faz se necessário cumprir com o acordo 

acima citado. 

2.1 DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

Os produtos serão fornecidos obedecendo a especificação de cada bem, conforme o disposto em 

solicitações de despesas em anexo, sendo recusado item que estiver com alguma característica diferente. 

O prazo de entrega não será superior a 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da 

Ordem de Compra ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso. 

A Ordem de Compra, será emitida, preferencialmente, por meio eletrônico e deverá constar nela as 

informações afetas aos produtos adquiridos, detalhando o item e a quantidade demandada. 

Somente serão aceitas entregas completas, ou seja, nas quantidades totais do item especificado na 

Ordem de Compra. 

A montagem, quando necessária, deverá ser providenciada em até 5 (cinco) dias úteis, contados da 

entrega, em data, horário e local previamente acordados a Administração, devendo ser acompanhada por 

servidor designado para tal fim. 

Todo c qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos materiais até o local designado para entrega é de 

inteira responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, não sendo a CONTRATANTE 

responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte. 

O objeto dessa licitação será recebido PROVISORIAMENTE, pela CONTRATANTE, após 

conferência do critério quantitativo, com a utilização de carimbo e assinatura no canhoto da Nota Fiscal 

Eletrônica e/ou no conhecimento de transporte da transportadora. devidamente datado e assinado. 

Após o recebimento provisório do material, em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, será 

verificada, pela CONTRATANTE, a conformidade do material proposto e entregue com as especificações 

contidas neste Termo de Referência. 

Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o material deverá ser substituído, por conta e ônus 

da CONTRATADA, em no máximo 5 (cinco) dias úteis, não considerados como prorrogação do prazo de 

entrega. Esse processo de verificação de compatibilidade será também aplicado ao material encaminhado 

pela licitante em substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da licitação 

definitivamente recebido e aceito; 
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O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade 

do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, no prazo de garantia do 

produto, quando da utilização desse material; 

3. FUNDAMENTO LEGAL 

O objeto deste Termo de Referência tem amparo legal, integralmente, na Lei n.° 10.520 de 17 de Julho de 

2002, no Decreto n° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 e, subsidiariamente. na  1.ei n° 8666/93 e suas alterações. 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da possível aquisição onerarão os recursos orçamentários respectivos de cada 

Unidade da Administração Municipal que desejar adquirir o objeto através do presente certame, indicando-os 

nos respectivos pedidos futuros, sendo emitida Nota de Empenho pelo setor contábil de cada órgão. 

5. DA VIGÊNCIA DA ATA 

A Ata de registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no 

Diário Oficial dos Municípios e no Diário Oficial da União. 

6. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

A Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os órgãos da Administração Pública Municipal 

participantes do certame a ser realizado. 

7. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 

Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis. 

8. DA CONTRATAÇÃO 

Em havendo a futura contratação, as obrigações decorrentes da Ata de Registro de preços serão formalizadas 

por meio de contrato no valor especificado pela contratante, do qual constarão as obrigações na forma do art. 

62 da Lei n°. 8.666/93 e alterações. 

9. DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato caberão a Contratante, através do gestor do 

contrato com poderes para verificar se os serviços são realizados de acordo com o previsto, fazer advertência 

quanto qualquer falta, aplicar multas e demais ações necessárias a Contratada; 

9.2. Após a assinatura do contrato será realizada, entre a contratante e contratada, reunião a ser convocada 

pelo gestor do contrato, com o objetivo de discutir e formalizar as providências necessárias ao perfeito 

cumprimento das obrigações das partes; 

9.2.1. Poderão ser realizadas, posteriormente, de acordo com as necessidades, outras reuniões entre as partes. 

em local, hora e data a serem acordados; 

9.2.2. "lodos os assuntos definidos e acertados nas reuniões serão registrados em ata. 
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9.3. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da 

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

corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos; 

9.4. Caberá ao gestor do contrato o acompanhamento dos relatórios, informando a contratada a suspensão 

e/ou bloqueio do abastecimento, quando for o caso; 

9.5. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente atendidas 

pela Contratada, inclusive quanto à suspensão de abastecimento. 

10. DOS GESTORES DA ATA 

10.1. Órgão Gerenciador: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ: 

10.2. Gerentes da Ata: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA 

11. DA NOMENCLATURA 

• 	Serão utilizados neste termo de referência os termos: 

Órgão gerenciador - órgão ou entidade da administração pública responsável pela condução do conjunto de 

procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente: 

Órgãos participantes - órgãos ou entidades da administração pública que participam dos procedimentos 

iniciais do Sistema de Registro de Preços e integram a ata de registro de preços; 

Gestor da Ata, no âmbito da Prefeitura Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ é de competência da 

Secretaria de Gestão Pública o gerenciamento da ata de registro de preços. 

Gestor de Contratos será servidor designado pela autoridade competente do órgão contratante (gerenciador e 

participantes); 

Contratada, refere-se a(s) empresa(s) que irá(ão) fornecer o objeto proposto. 

12. DA ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS 

1110 	12.1. Os produtos deverão ser de 1a linha com ótimo padrão de qualidade, designer moderno, de acordo com 

os padrões usuais de mercado, identificação do fabricante, excelente desempenho, marca, modelo e demais 

características e especificações técnicas essenciais pertinentes que permita a aferição de seu padrão de 

qualidade e desempenho, certificação das normas ISO e/ou INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial) e demais normas pertinentes. 

12.2 Serão recusados produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, corrompidos, fraudados, bem 

como aquela em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação. 

12.3 Não serão aceitas justificativas para o não cumprimento na integra da produção do item por 

desconhecimento de especificações, e/ou divergências das mesmas, devendo o proponente elucidar todas as 

possíveis dúvidas antes da confecção dos itens. 

12.4 O proponente vencedor quando da elaboração de item "piloto/demonstração" deverá remetê-lo à 

Secretaria solicitante (e-mail) para que haja aprovação por escrito do mesmo. antes da impressão total. 

12.5 A empresa deverá fornecer provas de cores, os fotolitos e fazer as impressões conforme quantidades 

estimadas e características especificadas, por todo o período de vigência do contrato, devendo ser 
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considerados os volumes e qualidades, meramente estimativos para fins de apresentação de proposta. O 

fornecimento de tais materiais, em regra, se dará de forma diluída no curso da relação contratual. 

13. DA PROPOSTA E DO PREÇO 

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 ser 

desenvolvidos em razão do Edital, não cabendo a Prefeitura de GOIANÉSIA DO PARÁ e suas Unidades 

Administrativas quaisquer custos adicionais. 

• 
14. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA 

14.1. As empresas participantes deverão apresentar obrigatoriamente: Atestado ou certidão expedido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante já realizou serviço compatível 

com objeto desta licitação. A comprovação deverá ser feita por meio de apresentação de documentos 

devidamente assinados, carimbados e em papel timbrado da empresa ou órgão que adquiriu os serviços; 

14.2. Declaração de que tomou conhecimento de todas as condições do instrumento convocatório. 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

I. Assinar a Ata de Registro de Preços e o contrato até 05 (cinco) dias úteis contados da convocação para sua 

formalização pela Contratante; 

11. Realizar o fornecimento dos produtos de acordo com este Termo de Referência, observando as 

quantidades e garantindo a qualidade do produto e regularidade do fornecimento; 

III. Responsabilizar-se por todos os ônus referentes à execução dos serviços, incluindo impostos, 

empregados e todas as despesas, diretas e indiretas decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, 

enquanto perdurar a vigência do contrato, sem qualquer ônus à contratante; 

• 	IV. Providenciar a imediata substituição das deficiências apontadas pela fiscalização na execução dos 

serviços; 

V. Comunicar, por escrito, a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o seu 

cumprimento, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários à Contratante 

em até 24 (vinte e quatro) horas; 

VI. Manter, durante toda a execução do Contrato, as mesmas condições da habilitação; 

VII. Não transferir a terceiros, por qualquer forma nem mesmo parcialmente. as obrigações deste contrato 

sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE; 

VIII. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros decorrentes de sua 

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

acompanhamento pela Contratante; 

IX. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados, quando caracterizada a má fé, o dolo, a 

negligência, imprudência ou a imperícia profissional, durante a execução dos serviços. 
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X. 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. 

XI. Apresentar Nota Fiscal/fatura na Controladoria Interna Administrativa e l'inanceira/PMGP, 

discriminando os tipos dos materiais fornecidos, hem como Os quantitativos e seus respectivos valores 

conforme constam discriminados no contrato de fornecimento dos produtos. 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

I. Convocar a adjudicatária, dentro do prazo de eficácia de sua proposta para assinatura da Ata de Registro 

de Preços; 

II. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, convocar a detentora dentro da vigência da Ata para assinatura do 

contrato, indicando sempre que solicitado, o nome do fornecedor e o valor disponível; 

VIII. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, aplicar as penalidades regulamentares e contratuais. 

atestar as notas fiscais e efetuar o pagamento; 

X. Designar um servidor para gerir e acompanhar a execução e fiscalizar a prestação dos serviços objeto da 

contratação. 

XI. Emitir Nota de Empenho; 

XII. Solicitar suspensão de abastecimento e/ou bloqueio; 

XIII. Prestar todas as informações necessárias com clareza à Contratada para a execução dos serviços; 

XIV. Publicar os extratos da Ata e dos Contratos, na forma da Lei: 

XV. Comunicar, imediatamente, à Contratada as irregularidades verificadas na execução dos serviços; 

XVI. Se recusar a receber os serviços licitados, caso estes estejam em desacordo com a proposta apresentada 

pela empresa vencedora, fato que será devidamente caracterizado e comunicado à empresa, sem que a esta 

caiba direito de indenização. 

17. DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

17.1. Quando os preços dos itens sofrerem reajustes autorizados ou determinados pelo Governo Federal, os 

preços constantes nos Contratos poderão ser repactuados através de instrumento próprio (Termo Aditivo), 

pela Unidade de Contratos e Convênios da PMGP. 

17.2. 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. 

17.3. 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; 

17.4. Nas Notas Fiscais deverão constar os tipos e quantitativos dos itens fornecidos, conforme solicitados 

pelo CONTRATANTE, cujos as discriminações e preços unitários deverão ser os registrados no Contrato, 

observando-se os reajustes contidos nos itens 11.1 e 11.2: 
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17.5. 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 17.5. 

18. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA DO PRODUTOS. 

18.1. O objeto da licitação constante deste edital deverá ser entregue no local indicado pelo departamento 

solicitante, dentro dos limites do Município de Goianésia do Pará, após a emissão da ordem de fornecimento, 

no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da ordem de fornecimento, incluídos 

os valores de quaisquer gastos ou despesas com transporte, tributos. fretes, ônus previdenciários e 

trabalhistas, seguros e outros encargos ou acessórios. 

18.2. A Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará reserva-se o direito de não receber os produtos em 

desacordo com as especificações, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da 

Lei Federal n".8.666/93. 

18.3. Os produtos serão requisitados de forma parcelada, de acordo com as necessidades da Prefeitura 

Municipal de Goianésia do Pará, suas secretarias e seus fundos municipais e deverão ser entregues na sede 

deste município; 

18.4. A Fiscalização e aceitação do Objeto será do órgão responsável pelos atos de controle e administração 

do contrato decorrente desta licitação, através de servidores de cada Unidade Administrativa, mediante 

Portaria. Sendo que os produtos serão recebidos depois de conferidas as especificações, quantidades e preços 

pactuados contratualmente e prazo de validade dos mesmos. 

19. DAS PENALIDADES 

19.1. 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; 

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

às sanções, assegurados o contraditório e ampla defesa. 

Goianésia do Pará — PA, 01 de julho de 2021. 

Secretário 	inicipal de Assistência Social 
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IRO DOS SANTOS 
Secretário unicipal de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento 

FL VIO NASCIMENTO LIMA 
Secretário Municipal de Meio Ambiente 

JOAQUIM JACIBERGUES GARCIAS URBANO 
Secretário Municipal de Saúde 

Secretário M nicipal de Educação 
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