
Prefeitura Municipal de Altaneir 
Governo Municipal 

CNPJ n° 07.385.503/0001-71 

Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Altaneira 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO.  Pregão n° 2020.01.09.1. Objeto:  Aquisição de gêneros 
alimentícios destinados ao atendimento dos Programas de distribuição de merenda escolar da rede 
pública de ensino do Município de Altaneira/CE, conforme especificações apresentadas no Edital 
Convocatório. Licitantes Vencedores:  o licitante FRANCISCO DURVAL PEREIRA - ME inscrito 
no CNPJ n° 28.955.162/0001-00 classificado no Lote 03 - Frios e Carnes, no valor global de R$ 
141.739,30 (cento e quarenta c um mil setecentos e trinta e nove reais e trinta centavos), Lote 04 - 

• Alimentos Especiais, no valor global de R$ 8.744,08 (oito mil setecentos e quarenta e quatro reais e 
oito centavos) e MARIA SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO inscrito no 
CNPJ n° 07.759.165/0001-90 classificada no Lote 01 - Hortifruit, no valor global de R$ 31.496,74 
(trinta e um mil quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos), e Lote 02 -
Gêneros Alimentícios, no valor global de R$ 225.958,12 (duzentos e vinte e cinco mil novecentos e 
cinqüenta e oito reais e doze centavos), de conformidade com o Mapa Comparativo de Preços 
acostado aos autos. Homologo a presente Licitação na forma da Lei n° 8.666/93 — Leocádia 
Rodrigues Soares - Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação. 

Data da Homologação:  29 de Janeiro de 2020. 

• 
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ANEXO III 
PROPOSTA PADRONIZADA 

A Prefeitura Municipal de Altaneira, Estado do Ceará. 
Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da 

Lei n° 8.666/93 e Lei n° 10.520/2002, bem corno às cláusulas e condições da modalidade Pregão n° 
2020.01.09.1. 

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. 
Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no 

Anexo 1, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação. 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento dos Programas de 

distribuição de merenda escolar da rede pública de ensino do Município de Altaneira/CE, conforme 
especificações apresentadas no abaixo. 

!
Item Especificação 
0001!ALHO 

Unid. Qtde. Marca/Modelo Valor unitário Valor Total 

0002 

em cabeça, compacto, firme, sem danificações 
física 	ou 	mecânica, 	perfurações 	e 	cortes, 	coloração 
uniforme, 	isenta 	de 	sujidades, 	parasitas 	e 	larvas, 
acondicionados em caixa de papelão. ENTREGA: Mensal 

KG  
420 

BATATA INGLESA lisa de primeira, firme intacta, semi 
lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes 
etc.) 	tamanho 	e 	conformação 	uniformes, 	graúda,  
acondicionada 	em 	sacos 	de 	juta. 	pesando 	1 	kg 
ENTREGA: Quinzenal 

KG 1240 

, 0003 BETERRABA de primeira, sem rama, fresca, compacta e 
firme, sem danos físicos ou mecânicos, sem rachaduras.  
bem 	desenvolvidas. 	Acondicionadas 	em 	saco 	de  

polietileno pesando de 1 kg . ENTREGA: Quinzenal  
CEBOLA BRANCA de 1a qualidade, com casca, compacta 
e firme, sã, sem rupturas, sem lesões de origem física ou, 
mecânica, 	isenta 	de 	partes 	pútridas, 	livre 	de 
enfermidades. 	Embalagem: 	em 	sacos 	plástico 
resistentes, conforme quantidade solicitada. 	ENTREGA: 
Quinzenal 

KG 480 

0004 

KG  
480 

0005 CEBOLA ROXA - de 1a qualidade, com casca, compact 
e firme, sã, sem rupturas, sem lesões de origem física ou 
mecânica, 	isenta 	de 	partes 	pútridas, 	livre 	de 
enfermidades. 	Embalagem: 	em 	sacos 	plásticos 
resistentes, conforme quantidade solicitada. ENTREGA: 
Quinzenal 

KG  

I 

480 

0006 CENOURA 	de 1a qualidade, com tamanho e coloraçãd 
uniforme, devendo ser de tamanho médio, com casca sà,, 
sem rupturas, não deve apresentar rachaduras ou corte 
na casca. Estarem suficientemente desenvolvidas. Nã 
estarem danificadas por qualquer lesão de origem flsic 
ou mecânica. 	Livre de enfermidades, 	isenta de partes 
pútridas. 	Embalagem: 	em 	sacos 	plásticos 	resistentes, 
conforme 	quantidade 	solicitada, 	apresentando 	na 
embalagem 	etiqueta 	de 	pesagem. 	ENTREGA 
QUINZENAL 

KG  
830 

0007 CHUCHU - 	verde 	de 1a qualidade, de tamanho médio, 
não poderão estar murchos, com casca sã, sem rupturas,, 
não deve apresentar rachaduras ou 	cortes 	na casca. 
Estarem 	suficientemente 	desenvolvidos. 	Não 	estarem 
danificados 	por 	qualquer 	lesão 	de 	origem 	fisica 	ou 
mecânica. 	Livre 	de 	enfermidades. 	Isento 	de 	partes 
pútridas. 	Embalagem: 	em 	sacos 	plásticos 	resistentes, 
conforme quantidade solicitada. ENTREGA: Quinzenal  

KG 390 

0008 LARANJA - de primeira qualidade in natura tipo pêra 
apresentando 	grau 	de 	maturação 	adequado 	a 
manipulação, 	transporte 	c 	consumo 	(sem 	lesões 	de 
origem 	fisica 	ou 	mecânica 	oriunda 	de 	manuseio 
transporte. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas.  
Embalagem: em sacos plasticos resistentes e quantidade 
conforme solicitada 

KG 660 
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0009 MAÇA - 	unidades de tamanho médio, casca lisa, sem 
amassamento 	ou 	lesões 	microbianas, 	cor 	e 	sabor KG 
característicos 	do 	produto. 	Embalagem: 	em 	sacos 

lásticos resistentes e quantidade conforme solicitada 	, 

762 

300 

0010 ME 	O - produto 	integro, 	sem manchas, 	picadas cle;l. 
insetos ou sinais de apodrecimentos; estar em ponto del KG  
maturação próprio para o consumo. Quantidade conformei  
solicitada 

0011 MELANCIA - produto íntegro, sem manchas, picadas de 
insetos ou sinais de apodrecimentos; estar em ponto de 
maturação próprio para o consumo. Quantidade conforme 
solicitada 

KG  400 

0012 REPOLHO - verde, novo, de 18  qualidade, folhas sãs, sem 
rupturas, com coloração uniforme, sem manchas, livre de 
enfermidades, isento de partes pútridas. Não deve estar 
danificado 	por 	qualquer 	lesão 	de 	origem 	física 	ou 
mecânica. 	Suficientemente 	desenvolvido, 	em 	perfeito 
estado de conservação e maturação. Embalagem: em 
sacos 	plásticos 	resistentes, 	conforme 	quantidade 
solicitada, 	apresentando 	na 	embalagem 	etiqueta 	dl 
•esa. em 

KG 442 

Total: 

—Géneros A)imeWtící  
Item Especificação Unid. 

PCT 

Qtde. 

1720 

Marca/Modelo  Valor unitário Valor Total 
0001 ACHOCOLATADO E M PÓ- açúcar, cacau em pó 

maltodextrina, 	minerais, 	vitaminas, 	emulsificante 	lecitina 
de soja, 	antioxidante ácido ascórbico e aromatizantes. 
Contém Glúten, Embalagem de 400gr, hermeticamentel 
fechada, 	composição 	mínima: 	açúcar, 	cacau 	em 	pó, 
minerais (cálcio, magnésio e ferro), vitaminas (B1, C, b2, 
niacina, 	86, 	B12). 	Registro 	no 	Ministério 	da 	Saúde, 
validade mínima 6 meses da data de entrega. ENTREGA: 
Mensal 

0002 Achocolatado líquido - pronto para beber, com Actigen E 
composto de leite reconstituído. Embalagens Tetra Pac 
individuais de 200 ml, reembaladas em caixa de papelã 
vedadas. A embalagem deverá conter externamente o 	UND 
dados 	de 	identificação, 	procedência, 	informaçõe 
nutricionais, número de lote, data de validade, quantidad; 
de produto 

3000 

0003 

0004 

AÇUCAR - refinado granulado ou cristal superior de 1 i  
qualidade, de safra corrente, embalagem primária plástica) 
resistente, 	atóxico, 	transparente; 	nome, 	endereço 	4 
registro do empacotador, data de embalagem e prazo de 
validade e peso líquido de 1 kg (especificações impressas KG 
na própria embalagem), em fardos lacrados de 30 kg; 

' Isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas e 
qualquer 	outro 	tipo 	de 	impureza. 	Prazo 	mínimo 	de 
validade de 6 meses. ENTREGA: Mensal 

3250 

AMIDO DE MILHO - Produto amiláceo extraído de milho. 
Deve ser fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos. Não 
poderá apresentar umidade, fermentação ou ranço. Deve 
produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os 
dedos. 	Não deverá apresentar resíduos ou impurezas, 
bolor ou cheiro não característico. Embalagem: Deve estar 
intacta, 	vedada, 	acondicionada 	em 	sacos 	plásticos 
reforçados ou caixas, com peso liquido de 500g. Prazo 
de Validade: Mínimo de 6 meses a partir da data da 
entrega. 	 ENTREGA: 	 Mensal 

UND 660 

0005 ARROZ BRANCO, TIPO 1, beneficiado, de procedência 
nacional, ser de safra corrente. 	Deve-se apresentar-se 
isento 	de 	mofo, 	odores 	estranhos 	e 	de 	substâncias 
nocivas. Embalados em pacotes de 1 kg, acondicionados 
em fardos de 10 kg. Com prazo de validade mínimo de 
seis meses a contar da data de entrega. ENTREGA: 
MENSAL 

KG 3080 

0006 ARROZ PARBOILIZADO 	longo fino tipo 1 - embalagem 
primária 	plástica 	resistente, 	atóxico, 	transparente, 	com 
peso líquido de 1 kg, contendo: identificação do produto 

KG 7200 
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nome e endereço do empacotador, procedência, data de' 
embalagem e prazo de validade, em fardos lacrados de 30 
kg 	(especificações 	impressas 	na 	própria 	embalagem).  

Isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas e 
qualquer 	outro 	tipo 	de 	impureza. 	Prazo 	mínimo 	de 
validade de 6 meses. ENTREGA: Mensal 

0007 BISCOITO 	DOCE 	TIPO 	MARIA 	de 	1° 	qualidade,  

enriquecido com ferro e acido fálico, 	livre de gorduras 
trans, 	embalado 	em 	pacote 	plástico 	transparente,  

resistente e atóxico com identificação do produto, data de 
embalagem e prazo de validade e peso liquido de 400g 
(especificações 	impressas 	na 	própria 	embalagem),, 
acondicionados 	em 	caixa 	lacrada 	e 	intactos 	com 	22 
pacotes. Isento de mofo, odores estranhos, substâncias 
nocivas e qualquer outro tipo de impureza. Prazo mínimo 
de validade de 6 meses. ENTREGA Mensal 

pc _r  
2880 

0008 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM - CRACKER de 1a 
qualidade, enriquecido com ferro e acido Vico e sem 
gorduras trans. textura crocante e sem sabor amargo 
residual, 	embalado 	em 	pacote 	plástico 	transparente 
resistente e atóxico com identificação do produto. número 
do registro no órgão competente, data de embalagem e 
prazo de validade e peso liquido de 400g (especificações 
impressas na própria embalagem), acondicionados em 
caixas de papelão lacradas e intactas com 20 pacotes. 
Isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas e 
quaisquer outro tipo de impureza. 	Prazo mínimo de 
validade de 6 meses. ENTREGA: Mensal 

PCT 4530 

0009 

0010 

Biscoito tipo Wafer - Chocolate com Avelã - Ingredientes: 
açúcar, 	farinha de trigo enriquecida com 	ferro e ácido 
fálico, gordura vegetal, cacau, sal, estabilizante: lecitina de 
soja, corante caramelo, aromatizante, fermentos químicos: UND 
bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio. Gramaturà 
40g. Prazo de validade: mínimo de 06 meses, contados d 1  
data da entrega. 

3000 

CAFÉ 	-torrado 	e 	moldo, 	com 	aspecto 	homogéneo 
embalado 	à 	vácuo, 	sabor 	predominante 	de 	caf 
arábica. Embalagens 	de 250g 	com 	informações 	sobr 	pDT  
validade,data 	de 	fabricação 	e 	nome 	d 
lote.Acondicionados em Fardos com 20 PCT e prazo de 
validade mínimo de 6 meses. ENTREGA: Mensal 

700 

0011 COLORAU - à base de urucum, embalagem primária 
plástica 	de 	100g 	com 	identificação 	do 	produto 	e 
fabricante, 	data 	de 	embalagem 	e 	prazo 	de 	validade, 
acondicionados em fardos lacrados de 1 kg. 

Kr, 
s"' 

190 

0012 CREME DE LEITE UHT - homogeneizado, 	embalagem 
tetra Park cx 200g . com dados de identificação, prazo de 
validade, peso liquido. prazo Mínimo de validade de 6 
meses.ENTREGA: Mensal 

UND 1205 

0013 

0014 

0015 

0016 

ERVILHA - cozida em conserva de salmora (água e sal). A 
embalagem do produto deve conter registro da data de 
fabricação, 	peso e 	validade 	estampada 	no 	rótulo da 
embalagem. 

UND 248 

FARINHA DE MANDIOCA - de primeira qualidade. Fina, 
sem mofo e 	embalagem de 1 	kg com informações 
nutricionais, ingredientes , data de fabricação e prazo de 
validade. 	Validade 	no 	mínimo 	6 	meses. 	ENTREGA: 
Mensal 

KG 314 

FARINHA DE MILHO - 	enriquecida com ferro e acide 
fálico, 	embalagem 	primária 	de 	papel 	atóxico, 	com 
identificação do produto e fabricante, data de embalagem 
e 	prazo 	de 	validade 	e 	peso 	liquido 	de 	500g, 
(especificações impressas na própria embalagem). Isente 
de 	mofo, 	odores 	estranhos, 	substâncias 	nocivas 	:- 
quaisquer 	outro 	tipo 	de 	impureza. 	Prazo 	mínimo 	d:- 
validade de 6 meses. ENTREGA: Mensal 

pD.r  
3340 

aà--  
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO -farinha especial, 
tipo 	1, 	obtida 	do 	trigo 	moldo, 	limpo, 	desgerminado, 
enriquecida com ferro e ácido fálico, de coloração branca, 
isenta de umidade, fermentação ou ranço, e materiai 
estranhos. 	Acondicionada 	em 	embalagem 	primária 	d:. 
polietileno, 	resistente, 	atóxico. 	hermeticamente 	selado. 
contendo 1 kg. 

KG 100 
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243 r- 
(t) 
e.P ORM 

0017 FEIJÃO DE CORDA -Tipo 1, embalagem primária plástica 
resistente, atóxica. transparente, com identificação do 
produto: nome, endereço e registro do empacotador, dat 
de embalagem e prazo de validade e peso liquido de 1 k 
(especificações impressas na própria embalagem). e 
fardos lacrados de 10 kg. Grãos secos elimpos, send 
permitido o limite de 2% de impurezas e materiais)  
estranhos, obedecendo à portaria 161 de 24/07/1987 -I 
m.a. Prazo minimo de validade de 6 meses. ENTREGA: 
Mensal 

0018 FEIJAO MULATINHO - tipo 1, embalagem primária 
plástica 	resistente, 	atóxica, 	transparente, 	com' 
identificação do produto: nome, endereço e registro do 
empacotador, data de embalagem e prazo de validade 
peso líquido de 1 kg (especificações impressas na própri 
embalagem), em fardos lacrados de 10 kg. Grãos secos 
limpos, sendo permitido o limite de 2% de impurezas 
materiais estranhos. obedecendo à portaria 161 d 
24/07/1987 - m.a. Prazo minimo de validade de 6 meses 
	ENTREGA: Mensal 
0019 FEIJAO PRETO tipo 1, embalagem primária plástica 

resistente, atóxica, transparente, com identificação do 
produto: nome. endereço e registro do empacotador, data KG 
de embalagem e prazo de validade e peso liquido de 1 kg 
.  ENTREGA: Mensal 	 

0020 LEITE EM Pó - , rico em ferro e vitaminas A,D,E E C 
embalagem de 200g - Características sensoriais. aspecto 
pó uniforme sem grumos. Não conter substância 
estranhas macro e microscopicamente visíveis. Cor. 
branco amarelado.sabor e odor: agradável, não rançoso, pci. 
semelhante ao leite fluido. O leite não deve formar grumos 
quando diluído em água, ficando totalmente homogêneo, 
sendo de rápida mistura o produto. validade mínima de 
meses após a entrega. ENTREGA: Mensa 

1950 

325 

8640 

7500 

272 

204 

719 

338 

1510 

900 

KG 	930 

0021 MACARRÃO ESPAGUETE - Embalagem primaria del 
500g acondicionado em fardos lacrados com 20 pct. Sem 
a presença de insetos ou impurezas que comprometam o pol. 
armazenamento e o consumo humano. Registro no 
Ministério da Saúde e validade mínima de 120 dias da 
data de entrega do produto. ENTREGA: Mensal  

0022 ! MARGARINA - Margarina cremosa c/ sal - Produto com 
no mínimo 65% de Lipídios. A embalagem deve conter o 
Registro no Ministério da Saúde. o local de origem dó UND 
produto, peso, data de embalagem e data de vencimento 
(validade). EMBG. 250G  

0023  MAIONESE - Ingredientes: Água, óleo vegetal, ovos 
pasteurizados, amido modificado, vinagre, açúcar, sal, 
suco de limão, acidulante ácido lático, estabilizante gom 
xantana. conservador ácido sórbico. sequestrante EDT 
cálcio dissódico, corante páprica, aromatizante UND 
antioxidantes ácido cítrico, BHT e BHA Contém ômega 
e não tem gorduras trans e glúten. A embalagem d 
produto deve conter registro da data de fabricação, peso é 
	 validade estampada no rótulo da embalagem. EMB. 200G  
0024 MOLHO DE TOMATE - simples e concentrado.O extrato, 

de tomate deve ser preparado com frutos maduros, 
escolhidos, sãos, sem pele e sementes. o produto dev 
estar isento de fermentações e não indicar processament SC 
defeituoso. ingredientes: tomate, sal e açúcar. 
embalagem: Sachê de 340g com prazo mínimo d 
	 validade de 6 meses  
0025 MILHO VERDE - cozido em conserva de salmora (água 

sal). A embalagem do produto deve conter registro d 

data de fabricação, peso e validade estampada no rótul UND 
da 
embalagem. 	 EMB. 	 200G 

0026 MISTURA PARA MINGAU - a base de amido, tipo 
Cremogema, acondicionado em embalagem de pape UND 
resistente de 200 g,  sabor tradicional, 1' qualidade 	 

10027 ÓLEO DE SOJA - refinado embalagem PET 900m1. Prazo UND 
mínimo de validade de 6 meses. ENTREGA. MENSAL 
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0028 OVO DE GALINHA - in natura branco, médio, eM 
bandejas com 30 unidades envoltas em filme plásticd 
(PVC) contendo identificação do produto, nome e 
endereço da granja, número de registro do produto no BDJ 
órgão competente e procedência, data de embalagem e 
prazo de validade. com  selo de inspeção federal ou 
estadual. O ovo deverá estar limpo e íntegro e em BNJ 
com 30 Und.  

0029 PÃO TIPO HOT DOG, embalagem primaria contendo 10 
unidades, com prazo minimo de validade 5 dias após a PCT 
data de fabricação ENTREGA: Quinzenal 

0030 PIMENTA DO REINO - Condimento industrial pimenta d.  
PCT 

	 reino em pó. PCT 100g 	 
0031 PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, de 1' qualidade, d 

safra corrente, embalagem primária plástica resistente, 
atóxico, transparente; nome, endereço e registro do 
empacotador, data de embalagem e prazo de validade e PCT 
peso liquido de 500g. especificações impressas na própria 
embalagem Contendo data de validade no mínimo de 120 
dias. Ingredientes: proteina texturizada de soja e corante 
de caramelo. ENTREGA: Mensal 

0032 SAL - refinado iodado, embalado em pacotes plásticos 
Itransparentes com identificação do produto e do 
fabricante. registro no órgão competente, data de 
embalagem e prazo de validade e peso liquido de 1 kg KG 
acondicionados em fardos lacrados com 30 kg. Isento de 

 

impurezas. Especificações impressas na própria 
embalagem. Prazo minimo de validade de 6 meses. 
ENTREGA: Mensal 

0033 SARDINHA em conserva embalagem 125g sendo que 
quantidade de sódio deve ser inferior 149 mg de sódio po UND 
porção 60g caixa com 50 unidades.com  prazo mínimo de 
	 validade de 6 meses. ENTREGA: Mensal 

0034 TEMPERO LIQUIDO - A base de alho e outros UND 
condimentos. Embalagens de 200m1 

0035 VINAGRE - a base de álcool, embalagem de 500mL 	UND 
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Lote 03 — Frios e Carnes  
Item 	 Especificação 	  
0001 BEBIDA 	CTEA (iogurte) contendo: identificação do 

produto. data de embalagem e prazo de validade, com 
vencimento minimo de 03 meses na entrega L  
(especificações impressas na própria embalagem). Isento 
de impurezas. odores estranhos e substâncias nocivas. 
ENTREGA Mensal embalagem de 1 litro 

0002 CARNE DE GADO MOIDA CONGELADA. embalada ai 
vácuo, pacotes transparentes de 500g. acondicionados 
em caixas de papelão lacradas e intactas com 10 kg, com 
identificação do produto, data de fabricação, temperatura 
de estocagem, armazenamento e conservação. prazo de 
validade e s.i.f. Especificações impressas na própria 
embalagem. Características gerais: o produto deverá' KG 
apresentar cor e odor característicos, sem sinais d 
fermentação pútrida ou partes esverdeadas. Prazo para 
consumo minimo de 6 meses na data da entrega, qu 
deverá ser realizada em caminhão refrigerado e bem 
higienizado, conservando temperatura inferior a -12°c no 
	 ato da entrega 
0003 CARNE BOVINA - corte Acém 

0004 

isento de aditivos ou 
substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo 
e que alterem suas caracteristicas naturais (físicas, 
químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em 
embalagem primária constituída de plástico atóxico KG  
transparente. isenta de sujidades e ou ação de 
microorganismos, em pacotes de 2 kg, devidamente 
selada. com  especificação de peso, validade, do produto e 
marca/procedência. Validade a vencer de no mínimo 31  
meses da entrega. ENTREGA:   	1 
CARNE SUINA - TIPO: Bisteca congelada om 
identificação do produto, data de fabricação, temperatura KG 
de estocagem, armazenamento  e conservação, prazo  

Unid. 

920 

3300 

39 

1400 

500 

6800 

420 

290 
Total: 

Qtde. Marca/Modelo Valor unitário Valor Total 

6660 

2250 

1290 

670 

at)--  
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320 

470 

180 

700 

Lote 04 — Alimentos Especiais  
Item! 	Especificação 	 Unid. 

0001 AVEIA EM FLOCOS FINOS - Embalagem primária 
plásticos ou de papel de 250g. Prazo mínimo de validade UND 
6  meses. 	 

0002 PÃO DE FORMA INTEGRAL - ingredientes: constituld 
primeiramente de farinha integral, e presença de grãos. PCT 
Embalagens primarias com identificação do produto e data 
de validade.  

0003 TORRADA INTEGRAL - constituído primeiramente d 
Farinha integral com presença de grãos e farinha branca PCT 
enriquecida com ferro e ácido fálico. Embalagens 
individuais 

0004 REQUEIJA° LIGHT - Creme de leite, leite padronizad 
reconstituído, proteína concentrada de leite, caseinato d 
cálcio, água, sal, cloreto de cálcio, fermento lácteo, 
estabilizantes polifosfato de sódio, pirofosfato de sódio e UND 
pirofosfato ácido de sódio, regulador de acidez ácido 

' lácteo e conservador sorbato de potássio. Não Contém 
Glúten 

0005 BISCOITO INTEGRAL - constituído primeiramente de 

Farinha integral com presença de grãos e farinha branca PCT 
enriquecida com ferro e ácido fálico. Embalagens 
individuais 	 

0006 FECULA DE MANDIOCA - embalagem de 1 kg comi  KG 
informações  nutricionais, ingredientes , data de fabrica ã 

Qtde. Marca/Modelo 

48 

132 

156 

152 

96 

96 

Valor unitário! Valor Total  
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validade e s.i.f. Especificações impressas na própria 
embalagem. Características gerais: o produto dever•• 
apresentar cor e odor característicos, sem sinais d 
fermentação pútrida ou partes esverdeadas. 	 
FILÉ DE FRANGO - Filé de Frango (Cortes congelados e 
não temperado acondicionado em embalagens prática). 
com identificação do produto, data de fabricação, 
temperatura de estocagem, armazenamento e 
conservação, prazo de validade e s.i.f. Especificações 
impressas na própria embalagem. Características gerais: KG  
o produto deverá apresentar cor e odor característicos, 
sem sinais de fermentação pútrida ou partes esverdeadas. 
Prazo para consumo mínimo de 6 meses na data da 
entrega, que deverá ser realizada em caminhão 
refrigerado e bem higienizado, conservando temperaturl 
inferior 	a :12°C no 	ato da 	entrega 	 

0006 FRANGO CONGELADO - sem tempero, embalados 
individualmente, acondicionados em caixas de papelã 
lacradas e intactas contendo 10 kg, com identificação d 
produto, data de fabricação, temperatura de estocagem, 
armazenamento e conservação, prazo de validade e s.i.f. 
Especificações impressas na própria embalagem. KG  
Características gerais: o produto deverá apresentar cor e 
odor característicos, sem sinais de fermentação pútrida ou 
partes esverdeadas. Prazo para consumo mínimo de 6 
meses na data da entrega, que deverá ser realizada em 
caminhão refrigerado e bem higienizado, conservando 
	 temperatura inferior a -12°c no ato da entrega 
0007 LINGUICA DEFUMADA: Calabresa, com característica 

organolépticas preservada, não pegajosa, firm KG 
acondicionada em embalagens de até 1kg com 
informações sobre o produto conforme legislação vigente. 

0008 KIT DE FEIJOADA- Contendo: calabresa, rabo. orelha, 
bacon e carne suína. Acondicionado em embalagens dé KG 
500g com data de validade e fabricação  

0009 CARNE DE SOL - Carne bovina de i°  qualidade, com 

pouca 	gordura 	e 	características 	organolépticas KG 

	 preservadas. 	 
0010 Coxa de frango - produto de qualidade — entregue em 

embalagens que contenham especificados o local de 
origem do produto, peso, data de embalagem e data de KG  

vencimento (validade). Deverá ser transportados em carro 
refrigerado ou caixas de isopor conforme legislação 
vigente. A carne não deverá estar congelada 	  

1300 

4750 

-0-005 

Total: 
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e prazo de validade. 
0007 LEITE DESNATADO - Leite desnatado, Hidróxido D UND 220 

Potássio. *Não Contém Glúten. Embalagem de 400gr 
0008 LEITE SEM LACTOSE - Maltodextrina, Soro De Leite, 

Enzima Lactase, Minerais (Pirofosfato Férrico E Sulfato De 
Zinco), 	Vitaminas (L-Ascorbato De 	Sódio, 	Acetato 	De UND 180 
Retinila, Colecalciferol), Emulsificante Lecitina De Soja E 
Regulador De Acidez Hidróxido De Potássio. Não Contém 
Glúten. Lata 380gr 

Total: 

Valor Total da Proposta: R$ 	  

Proponente: 	  
Endereço: 	  
CNPJ: 	  
Data da Abertura: 	  
Horário de Abertura: 	  
Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
OBS: Colocar Carimbo do CNPJ no verso 
Data: 	  

Assinatura do Proponente 
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ANEXO II 
MODELOS DE DECLARAÇÕES 

DECLARAÇÃO I (SUBITEM 4.5.1) 
Pregão n° 2020.01.09.1 

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins 
de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de 
Altaneira/CE, que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros c elementos dos produtos/bens a 
serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos 
requisitos constantes neste edital. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

Cidade/Estado, 	  

DECI,A 'ZANTE 

RECONHECER FIRMA 
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DECLARAÇÃO II (SUBITEM 4.5.2) 
Pregão n° 2020.01.09.1 

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins 
de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de 
Altaneira/CE, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

Cidade/Estado, 	  

DECLARANTE 

RECONHECER FIRMA 

(.> 
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DECLARAÇÃO III (SUBITEM 4.5.3) 
Pregão n° 2020.01.09.1 

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os 
devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município 
de Altaneira/CE, sob as penalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo 
de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes 
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art.32, §2°, da Lei n.° 

8.666/93. 

• Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da 

Lei. 

Cidade/Estado, 	  

DECLARANTE 

RECONHECER FIRMA 
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ANEXO II 
MODELOS DE DECLARAÇÕES 

DECLARAÇÃO I (SUBITEM 4.5.1) 
Pregão n° 2020.01.09.1 

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins 
de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de 
Altaneira/CE, que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros c elementos dos produtos/bens a 
serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos 
requisitos constantes neste edital. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

Cidade/Estado, 	  

DECI,A 'ZANTE 

RECONHECER FIRMA 
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DECLARAÇÃO II (SUBITEM 4.5.2) 
Pregão n° 2020.01.09.1 

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins 
de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de 
Altaneira/CE, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

Cidade/Estado, 	  

DECLARANTE 

RECONHECER FIRMA 

(.> 
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DECLARAÇÃO III (SUBITEM 4.5.3) 
Pregão n° 2020.01.09.1 

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os 
devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município 
de Altaneira/CE, sob as penalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo 
de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes 
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art.32, §2°, da Lei n.° 

8.666/93. 

• Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da 

Lei. 

Cidade/Estado, 	  

DECLARANTE 

RECONHECER FIRMA 
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ALTANEIRA 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO N° 2019.01.09.1 

1 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
1.1 - Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento dos Programas cie distribuição 
de merenda escolar da rede pública de ensino do Município de Altaneira/CE. 

2 - JUSTIFICATIVA 
2.1 - O presente termo visa oferecer subsídios para aquisição de gêneros alimentícios destinados à 
manutenção dos Programas de Distribuição de Merenda Escolar da Rede Pública de Educação, no 
âmbito de todas as escolas do Município proporcionando: 
a) Melhor qualidade no fornecimento de alimentos e, consequentemente, na nutrição do alunado; 
b) Melhorar a qualidade de aprendizagem do alunado; 

111 b) Suprir a carência alimentar do alunado; 
c) Diminuir o nível de evasão escolar; e, o, 
d) Fornecimento para as Escolas em tempo integral 
2.2 -Justificativa para Divisão dos Lotes; 
2.2.1. Quanto à composição dos lotes, temos que os itens foram unificados em "LOTES" em virtude 
dos mesmos guardarem compatibilidade entre si, ou seja, estão divididos pela semelhança dos 
produtos, observando-se, inclusive as regras mercadológicas para a aquisição dos produtos/bens, de 
modo a não prejudicar a concorrência entre os participantes, mantendo a competitividade necessária 
à disputa. 

2.2.2. No objeto em tela, caso fosse adotado o critério de julgamento por item, poderia se gerar um 
número muito grande de vencedores para o atendimento de um mesmo objeto, o que dificultaria a 
coordenação das atividades, pois a(s) Secretaria(s) solicitante(s) não conta(m) com servidores 
suficientes para fiscalizar e acompanhar um elevado número de contratos. Desta feita, optamos pelo 
critério de julgamento "Menor Preço por Lote", contudo, havendo a divisão, como já mencionado, 
com base na semelhança dos produtos unificados em seus respectivos lotes, assim como a divisão 
em um maior número de lotes possíveis, o que assegura uma maior amplitude na concorrência e 

• uma maior segurança e exatidão no fornecimento dos produtos, os quais, em virtude da sua 
similaridade e necessidade da Administração, com esta composição de lotes, serão fornecidos por 
um mesmo fornecedor, evitando-se, de tal forma, atrasos na entrega, entregas parciais com a 
ausência de alguns dos itens, e solução de continuidade nas funções primordiais desta 
Administração Pública, ocasionada pela não integralidade dos produtos imprescindíveis ao 
atendimento do Interesse Público, com relação aos itens componentes do respectivo lote. 

2.2.3. No que diz respeito ao Princípio da Economicidade e em contratar a proposta mais vantajosa, 
individualizar a contratação do aludido objeto sobrecarrega a Administração Pública e encarece o 
contrato final, uma vez que os licitantes possuirão uma margem de negociação bem maior por 
estarem comercializando uma maior parcela (Lote) do objeto licitado. Dessa forma, na divisão por 
lote do objeto em tela, há um grande ganho para a Administração na economia de escala, tendo em 
vista que implicaria em aumento de quantitativos e, consequentemente, numa redução de preços a 
serem pagos pela Administração. 

2.2.4. Outro ponto a se destacar, caso viesse a ser adotado o critério de julgamento por item, seria o 
lapso temporal necessário para a finalização do processo, uma vez que, por se tratar de processo na 
modalidade Pregão, do tipo presencial, ocorrer-se-ia uma fase de lances para cada um dos inúmeros 
itens, o que acarretaria na necessidade de vários dias para a total conclusão das sessões de lances 
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verbais, e, por conseguinte, de vários dias para a finalização completa de um único processo 
licitatório, o que inviabilizaria a desburocratização obtida com o advento da modalidade Pregão, a 
qual veio a existir para assegurar maior celeridade aos certames licitatórios, além da geração de 
despesas financeiras consideráveis aos participantes, vez que os mesmos teriam que realizar uma 
série de viagens até a conclusão das fases processuais, por estarmos diante de um processo que 
possui como requisito a presença dos concorrentes (Pregão Presencial). Agindo diferente disso, 
estaríamos ferindo o Princípio da Celeridade, que, no presente caso, estaria também ligado à 
economicidade processual, haja vista possuir ênfase da nuance temporal, amparada no fato de que o 
processo licitatório deve buscar a construção do provimento final dentro do menor intervalo de 
tempo possível. 

2.2.5. Mais uma observação a ser levada em consideração, diz respeito aos demais processos 
licitatórios a serem realizados ou já deflagrados por esta Administração, os quais teriam certamente 
o seu regular andamento prejudicado, pelo fato de um único procedimento, em virtude do 

• 
quantitativo numeroso de itens e no caso de ser adotado o critério de julgamento por item, vir a se 
arrastar por vários dias em razão das incontáveis sessões de lances verbais que poderão ocorrer. 
Exemplificando tal situação, temos um certame licitatório já com abertura marcada ou um trâmite 
de um processo para ser deflagrado, quando ambos não teriam sua efetiva realização ou 
continuidade, pelo fato de um procedimento licitatório haver iniciado em uma data e haver se 
prolongado, pela impossibilidade da finalização das etapas de lances verbais em um mesmo dia, 
para uma ou várias outras datas, inviabilizando a efetiva continuidade das demais ações desta 
Administração Pública. 

3 - ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALOR ESTIMADO. 
3.1 - A empresa a ser contratada, deverá fornecer os produtos conforme descrição no orçamento 
básico em anexo. 
3.2 - O valor máximo admitido para esta aquisição é de R$ 411.670,82 (Quatrocentos e onze mil 
seiscentos e setenta reais e oitenta e dois centavos), obtido através de média dos preços das 
pesquisas realizadas pelo Município de Altaneira com empresas locais atuantes na região no ramo 
do 	objeto 	licitado, 	bem 	como 	através 	do 	seguinte 	endereço 
www.paineldeprecos.planejamento.gov.br  nos termos da Resolução FNDE n° 18, de 26 de 

111 setembro de 2018. 

4 - PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
4.1 - O presente Contrato terá vigência até 31/12/2020, a contar da data de sua assinatura, ou 
enquanto decorrer o fornecimento dos produtos dentro da vigência do mesmo. 

5 - ENTREGA DOS PRODUTOS E RECEBIMENTO 
5.1 - Os produtos serão fornecidos de acordo com as solicitações requisitadas pela Secretaria 
Municipal de Educação, devendo os mesmos ser entregues junto à sede desta, ou onde for 
mencionado nas respectivas Ordens de Compra, ficando a Administração no direito de solicitar 
apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessária, sendo as despesas com a entrega de 
responsabilidade da empresa Contratada. 
5.2 - Os produtos deverão ser entregues no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da 
respectiva Ordem de Compra. 
5.3 - A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os produtos que vierem a ser 
recusados por justo motivo, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação. 
5.4 - A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto, sendo que os 
produtos deverão estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de 
industrialização e o prazo de validade, quando for o caso. 
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5.5 - Caso a Prefeitura venha optar por entrega programada a contratada deverá dispor de 
instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos. 
5.6 - O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 
5.6.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a 
especificação; 
5.6.2 - Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor 
responsável pela solicitação e consequentemente aceitação. 
6 - ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1 - As despesas deste Contrato correrão por conta de recursos oriundos do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação — FNDE e do Tesouro Municipal, previstos na seguinte Dotação 
Orçamentária: 

Orgão Unid. Orç. Projeto/Atividade Elemento de Despesa 
03 02 12.361.0231.2.008.0000 3.3.90.30.00 
03 02 12.361.0231.2.010.0000 3.3.90.30.00 
03 02 12.361.0231.2.011.0000 3.3.90.30.00 
03 02 12.361.0231.2.012.0000 3.3.90.30.00 
03 02 12 365 0271.2.015.0000 3.3.90.30.00 
03 02 12.365.0271.2.016.0000 3.3.90.30.00 
03 02 12.366.0281.2.017.0000 3.3.90.30.00 

7 - DO PAGAMENTO 
7.1 - O pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Administração, mensalmente, 
obedecidas as requisições, em moeda corrente, conforme o valor apresentado na fatura 
correspondente e certificado pelo setor competente limitando-se o desembolso máximo em 
conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do Tesouro Municipal, em prazo não 
superior a 30 (trinta) dias. 
7.2 - O pagamento será efetuado através de Cheque Nominal a Empresa ou Transferência Bancária. 

8- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1 - As obrigações do(a) CONTRATADO(A) são as descriminadas na Minuta Contratual, parte 
integrante do Edital, independente de sua transcrição. 

9 - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE 

• 
9.1 - As obrigações do(a) CONTRATADO(A) são as descriminadas na Minuta Contratual, parte 
integrante do Edital, independente de sua Transcrição 

Altaneira — Ceará. Em 09 de janeiro de 2020. 

5.—„Q(10 
	.v.),<*na-• 

Slideuza Duarte da Silva Oliveira 
Pregoeira Oficial do Município 

• 

De acordo: 

Leocádia Rodrigues Soares 
Ordenador de Despesas 

Secretaria Municipal de Educação 
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ANEXO I 
ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS 

(ORÇAMENTO BÁSICO) 

Lote 01 — Hortifruit 
Item Es • cifica ão Unid. 	Qtde. Valor unitário Valor Total 
0001 ALHO em cabeça, compacto, firme, sem danificações física ou mecânica. 

perfurações e cortes, coloração uniforme, isenta de sujidades. parasitas e 
larvas, acondicionados em caixa de papelão. ENTREGA: Mensal 

KG 420 21,82 9.164,40 

0002 BATATA INGLESA lisa de primeira, firme intacta, sem lesões de origem física 
ou mecânica, (rachaduras, cortes, etc.) tamanho e conformação uniformes, 
•raúda, acondicionada em sacos de juta, pesando 1 kg ENTREGA: Quinzenal 	 

KG 

KG 

1240 

480 

4,06 

2,88 

5.034.40 

0003 

0004 

0005 

BETERRABA de primeira, sem rama, fresca, compacta e firme, sem danos 
físicos ou mecânicos, sem rachaduras, bem desenvolvidas. Acondicionadas em 
saco de polietileno pesando de 1 kg . ENTREGA: Quinzenal 

1.382,40 

CEBOLA BRANCA de 1a qualidade, com casca, compacta e firme, sã, sem 
rupturas, sem lesões de origem física ou mecânica, isenta de partes pútridas, 
livre de enfermidades. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme 
quantidade solicitada. ENTREGA: Quinzenal 

Kr, 
"' 480 3,18 1.526,40 

CEBOLA ROXA - 	de 1° qualidade, com casca, compacta e firme, sã, sem 
rupturas, sem lesões de origem física ou mecânica, isenta de partes pútridas, 
livre de enfermidades. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme' 
• uantidade solicitada. ENTREGA: Quinzenal 

KG  
480 4,28 2.054,40 

0006 CENOURA de 1' qualidade, com tamanho e coloração uniforme, devendo ser 
de tamanho médio, com casca sã, sem rupturas, não deve apresentar 
rachaduras ou cortes na casca. Estarem suficientemente desenvolvidas. Não 
estarem danificadas por qualquer lesão de origem física ou mecânica. Livre da 
enfermidades, isenta de partes pútridas. Embalagem: em sacos plásticos 
resistentes, 	conforme quantidade solicitada, 	apresentando 	na embalagem 
etiqueta de pesagem. ENTREGA QUINZENAL 

KG 830 3,43 2.846,90 

0007 CHUCHU - 	verde 	de 1' qualidade, de tamanho médio, não poderão estar 
murchos, com casca sã, sem rupturas, não deve apresentar rachaduras ou 
cortes 	na 	casca. 	Estarem 	suficientemente 	desenvolvidos. 	Não 	estarem KG 
danificados 	por qualquer lesão de origem 	física 	ou 	mecánica. 	Livre de  

enfermidades. 	Isento de partes pútridas. Embalagem: em sacos plásticos 
resistentes, conforme quantidade solicitada. ENTREGA: Quinzenal 

390 2,45 955,50 

0008 LARANJA - de primeira qualidade in natura tipo pára. apresentando grau de 
maturação adequado a manipulação, transporte c consumo (sem lesões de 
origem física ou mecânica oriunda de manuseio o transporte. Com  ausência de KG 
sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: em sacos plasticos resistentes e 
quantidade conforme solicitada 

660 3,03 1.999.80 

0009 MAÇÃ - unidades de tamanho médio, casca lisa, sem amassamento ou lesões 
microbianas, cor e sabor característicos do produto. Embalagem: em sacos 
plásticos resistentes e quantidade conforme solicitada  
MELÃO - produto Integro, sem manchas, picadas de insetos ou sinais de 
apodrecimentos; estar em ponto de maturação próprio para o consumo. 
Quantidade conforme solicitada 

KG 762 5,46 4.160.52 

0010 
KG 300 2,28 684.00 

0011 

0012 

MELANCIA - produto Integro, sem manchas, picadas de insetos ou sinais de 
apodrecimentos; 	estar em 	ponto de 	maturação 	próprio 	para 	o 	consumo. 
Quantidade conforme solicitada 

KG 400 1,56 624,00 

REPOLHO - verde, novo, de 1' qualidade, folhas sãs, sem rupturas, com 
coloração uniforme, sem manchas, livre de enfermidades, isento de partes 
pútridas. Não deve estar danificado por qualquer lesão de origem flsica ou 
mecânica. Suficientemente desenvolvido, em perfeito estado de conservação e 
maturação. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade 
solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem 

KG 442 3,33 1.471,86 

Total: 31.904,58 

Lote 2 — Gêneros Alimentícios 
Item Es . ecificaçào Unid. Qtde. 	Valor unitário 	Valor Total.  
0001 ACHOCOLATADO E M P. 	açúcar, cacau em pó, maltodextrina, minerais,  

vitaminas, 	emulsificante 	lecitina 	de 	soja, 	antioxidante 	ácido 	ascórbico 	e 
aromatizantes. Contém Glúten, Embalagem de 400gr, hermeticamente fechada, 
composição mínima: açúcar, cacau em pó, minerais (cálcio, magnésio e ferro), 
vitaminas (B1, C, b2, niacina, B6, 	B12). 	Registro no Ministério da Saúde, 
validade mínima 6 meses da data de entrega. ENTREGA: Mensal 

PCT 1720 6,53 11.231,60 

2.880,00 

_ 	__- --à- 

0002 Achocolatado liquido - pronto para beber, com Actigen E, composto de leite 
reconstituído. Embalagens Tetra Pack individuais de 200 ml, reembaladas em 
caixa de papelão vedadas. A embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência. informações nutricionais, número de lote, data de 
validade, quantidade de produto 

UND 3000 0,96 
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0003 .  AÇUCAR - refinado granulado ou cristal superior de 1' qualidade, de safra 
corrente, embalagem primária plástica resistente, atóxico, transparente; nome. 
endereço e registro do empacotador, data de embalagem e prazo de validade e 
peso líquido de 1 kg (especificações impressas na própria embalagem), em KG 
fardos lacrados de 30 kg. Isento de mofo, odores estranhos, substâncias 
nocivas e qualquer outro tipo de impureza. Prazo minimo de validade de 
meses. ENTREGA: Mensal 

0004 AMIDO DE MILHO - Produto amiláceo extraído de milho. Deve ser fabricado 
partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos. 
Não 
poderá apresentar umidade, fermentação ou ranço. Deve produzir ligeira 
crepitação quando comprimido entre os dedos. Não deverá apresentar resíduos UNO  
ou 	 impurezas'  
bolor ou cheiro não característico. Embalagem. Deve estar intacta, vedada, 
acondicionada em sacos plásticos reforçados ou caixas, com peso liquido d 
500g. 	 Praz 
de Validade: Mínimo  de 6 meses a partir da data da entrega. ENTREGA: Mensal 

0005 ARROZ BRANCO, TIPO 1, beneficiado. de procedência nacional, ser de safr 
• corrente Deve-se apresentar-se isento de mofo, odores estranhos e d 
substâncias nocivas. Embalados em pacotes de 1 kg, acondicionados em fardos KG 

• 

ide 10 kg. Com prazo de validade minimo de seis meses a contar da data de 
entrega. ENTREGA: MENSAL 	  

00061ARROZ PARBOILIZADO longo fino tipo 1 - embalagem primária plástica 
resistente, atóxico, transparente. com  peso liquido de 1 kg. contendo: 
identificação do produto, nome e endereço do empacotador. procedência, data 
de embalagem e prazo de validade. em fardos lacrados de 30 kg KG 
(especificações impressas na própria embalagem) Isento de mofo, odores 
estranhos, substâncias nocivas e qualquer outro tipo de impureza. Prazo minimo 
de validade de 6 meses. ENTREGA: Mensal 
BISCOITO DOCE TIPO MARIA de 1" qualidade, enriquecido com ferro e acid 
fólico, livre de gorduras trans, embalado em pacote plástico transparente, 
resistente e atóxico com identificação do produto, data de embalagem e praz 
de validade e peso liquido de 400g (especificações impressas na própri PCT 
embalagem), acondicionados em caixa lacrada e intactos com 20 pacotes.  
Isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas e qualquer outro tipo d 
impureza. Prazo mínimo de validade de 6 meses. ENTREGA: Mensal  

0008 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM - CRACKER de ia  qualidade, enriquecid 
com ferro e acido fólico e sem gorduras trans, textura crocante e sem cabo 
amargo residual, embalado em pacote plástico transparente. resistente e atóxic 
com identificação do produto, número do registro no órgão competente, data d 
embalagem e prazo de validade e peso liquido de 400g (especificaçõe PCT 
impressas na própria embalagem), acondicionados em caixas de papelão 
lacradas e intactas com 20 pacotes. Isento de mofo, odores estranhos.l 
substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo mínimo da 
validade de 6 meses. ENTREGA Mensal 	  io 

	

	0009 Biscoito tipo Wafer - Chocolate com Avelã - Ingredientes: açúcar, farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fálico, gordura vegetal, cacau, sal, 
estabilizante lecitina de soja. corante caramelo. aromatizante, fermentos UND 
químicos: bicarbonato de sódio. bicarbonato de amónio. Gramatura 40g. Prazo 
de validade, minimo de 06 meses, contados da data da entrega. 
CAFÉ -torrado e moldo, com aspecto homogêneo, embalado á vácuo, sabor 
predominante de café arábica.Embalagens de 250g com informações sobre PCT 
validade,data de fabricação e nome do Iote.Acondicionados em Fardos com 20 
	PCT e prazo de validade minimo de 6 meses. ENTREGA: Mensal  

COLORAU - à base de urucum, embalagem primária plástica de 100g com 
identificação do produto e fabricante, data de embalagem e prazo de validade, KG 
acondicionados em fardos lacrados de 1 kg. 

0012 CREME DE LEITE UHT - homogeneizado, embalagem tetra Park cx 200g 
com dados de identificação, prazo de validade, peso liquido. prazo Mínimo d- UND 
validade de 6 meses.ENTREGA: Mensal  

0013 ERVILHA - cozida em conserva de salmora (água e sal). A embalagem d 
produto deve conter registro da data de fabricação, peso e validade estampad UND 

1 no rótulo da embalagem. 
FARINHA DE MANDIOCA - de primeira qualidade. Fina, sem mofo 
embalagem de 1 kg com informações nutricionais, ingredientes , data d 
fabricação e prazo de validade. Validade no minimo 6 meses. ENTREGA: 
Mensal 	  
FARINHA DE MILHO - enriquecida com ferro e acido fálico, embalagem 
primária de papel atóxico, com identificação do produto e fabricante, data de  
embalagem e prazo de validade e peso liquido de 500g, (especificações  
impressas na própria embalagem) Isento de mofo, odores estranhos, 

PCT 
	

3340 

substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo minimo de  
validade de 6 meses ENTREGA.  Mensal 

0014 

0015 

0010 

0011 

KG 

4530 

3000 

2880 

700 

190 

1205 

248 

314 

6,80 

2,07 

1,52 

2,51 

4,02 

0,70 

4,01 

4,24 

2,63 

1,02 

18.210,60 

12.211,20 

18.936,00 

2.100,00 

3.406,80 

2.807.00 

1.292,00 

2.494,35 

376,96 

788,14 
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FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO -farinha especial, tipo 1, obtida do trig 
moldo, limpo, desgerminado, enriquecida com ferro e ácido fólico. de coloraçã 
branca, isenta de umidade, fermentação ou ranço, e materiais estranhos. KG 
Acondicionada em embalagem primária de polietileno, resistente, atóxico, 
hermeticamente selado, contendo 1 kg. 	  
FEIJÃO DE CORDA -Tipo 1, embalagem primária plástica resistente, atóxica, 
transparente, com identificação do produto: nome, endereço e registro dó 
empacotador, data de embalagem e prazo de validade e peso liquido de 1 kg 
(especificações impressas na própria embalagem), em fardos lacrados de 10 kg. KG 
Grãos secos elimpos, sendo permitido o limite de 2% de impurezas e materiais 
estranhos, obedecendo á portaria 161 de 24/07/1987 - m.a. Prazo mínimo de 
validade de 6 meses. 	ENTREGA: Mensal 
FEIJK6MULATINHO - tipo 1, embalagem primária plástica resistente, atóxica, 
transparente, com identificação do produto: nome, endereço e registro do 
empacotador, data de embalagem e prazo de validade e peso liquido de 1 kg 
(especificações impressas na própria embalagem), em fardos lacrados de 10 kg. KG 
Grãos secos e limpos, sendo permitido o limite de 2% de impurezas e materiais 
estranhos, obedecendo à portaria 161 de 24/07/1987 - m.a. Prazo mínimo de 
validade de 6 meses. ENTREGA: Mensal  
FEIJ • O PRETO tipo 1, embalagem primária plástica resistente, atóxica, 
transparente, com identificação do produto: nome, endereço e registro do KG  
empacotador, data de embalagem e prazo de validade e peso liquido de 1 kg . 
ENTREGA: Mensal  
LEITE EM Pó - , rico em ferro e vitaminas A,D,E E C. embalagem de 200g — 
Características 	 sensoriais. 	 aspecto: 
pó uniforme sem grumos. Não conter substâncias estranhas macro e 
microscopicamente visíveis. Cor: branco amarelado.sabor e odor: agradável, PCT 
não rançoso, semelhante ao leite fluido. O leite não deve formar grumos quand 
diluído em água, ficando totalmente homogêneo, sendo de rápida mistura 
produto. validade minima de 6 meses após a entrega. ENTREGA: Mensal  
MACARRÃO ESPAGUETE - Embalagem primaria de 500g acondicionado em 
fardos lacrados com 20 pct. Sem a presença de insetos ou impurezas que 
comprometam o armazenamento e o consumo humano. Registro no Ministério PCT 
da Saúde e validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. 
ENTREGA: Mensal 
MARGARINA - Margarina cremosa c/ sal — Produto com no mínimo 65% de 
Lipídios. A embalagem deve conter o Registro no Ministério da Saúde, o local de UND 
origem do produto, peso, data de embalagem e data de vencimento (validade). 
EMBG. 250G 
MAIONESE - Ingredientes: Agua, óleo vegetal, ovos pasteurizados, amid 
modificado, vinagre, açúcar, sal, suco de limão, acidulante ácido lático, 
estabilizante goma xantana, conservador ácido sórbico, sequestrante EDT 
cálcio dissódico, corante páprica, aromatizante e antioxidantes ácido cítrico, 
BHT e BHA. Contém Omega 3 e não tem gorduras trans e glúten. A embalagem 
do produto deve conter registro da data de fabricação, peso e validad 
estampada no rótulo da  embalagem. EMB. 200G  
MOLHO DE TOMATE - simples e concentrado.0 extrato de tomate deve se 
preparado com frutos maduros, escolhidos, sãos, sem pele e sementes. o 
produto deve estar isento de fermentações e não indicar processamento SC 
defeituoso. ingredientes: tomate, sal e açúcar. embalagem: Saché de 340g com 
razo mínimo de validade de 6 meses 	 

MILHO VERDE - cozido em conserva de salmora (água e sal). A embalagem do 
produto deve conter registro da data de fabricação, peso e validade estampada  
no 	 rótulo 	 da 
embalagem. EMB. 200G  

4,74 

338 	2,06 
	

696,28 

MISTURA PARA MINGAU - a base de amido, tipo Cremogema, acondicionad 
em embalagem de papel resistente de 200 g, sabor tradicional,  1a qualidade 

LEO DE SOJA - refinado embalagem PET 900m1. Prazo mínimo de validad 
de 6 meses. ENTREGA: MENSAL 	  

0028 OVO DE GALINHA - in natura branco, médio, em bandejas com 30 unidades 
envoltas em filme plástico (PVC) contendo: identificação do produto, nome e 
endereço da granja, número de registro do produto no órgão competente 
procedência, data de embalagem e prazo de validade, com selo de inspeçã 
federal ou estadual. O ovo deverá estar limpo e íntegro e em BNJ com 30 Und. 

0029 PÃO TIPO HOT DOG, embalagem primaria contendo 10 unidades, com praz 
mínimo de validade 5 dias após a data de fabricação ENTREGA: Quinzenal 

0030 PIMENTA DO REINO - Condimento industrial pimenta do reino em pó. PC 
100g 	 

0031 PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, de ia  qualidade, de safra corrente,  
embalagem primária plástica resistente, atóxico, transparente; nome, endereço 
e registro do empacotador, data de embalagem e prazo de validade e peso 
líquido de 500g. especificações impressas na própria embalagem Contendo 
data de validade no mínimo de 120 dias. Ingredientes: proteína texturizada de 

1950 9.243,00 

8640 	4,22 	36.460,80 

325 5,08 1.651,00 

0027 

0026 

UND 

UND 900 

UND 

BDJ 

PCT 

PCT 	39 

PCT 1400 

3300 

1510 

920 10,59 

4,46 

3,96 

4,09 

2,73 

3,77 

14.718,00 

3.564,00 

6.175,90 

9.742,80 

5.278,00 

106,47 &o-- 
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soja e corante  de caramelo. ENTREGA: Mensal  
0032 SAL - refinado iodado, embalado em pacotes plásticos transparentes com 

identificação do produto e do fabricante, registro no órgão competente, data de 
embalagem e prazo de validade e peso liquido de 1 kg, acondicionados em KG 
fardos lacrados com 30 kg. Isento de impurezas. Especificações impressas na 
própria embalagem.  Prazo minimo de validade de 6 meses. ENTREGA: Mensal  

0033 SARDINHA em conserva embalagem 125g sendo que a quantidade de sódio 
deve ser inferior 149 mg de sódio por porção 60g caixa com 50 unidades.com  UND 
prazo mínimo de validade de 6 meses. ENTREGA: Mensal 

0034 TEMPERO LIQUIDO - A base de alho e outros condimentos. Embalagens de UND 
200m1 

500 	1,08 540,00 

21.692,00 

1.003,80 

UND 
	

290 669,90 0035 2,31 VINAGRE - a base de álcool, embalagem de 500mL 
Total: 228.270,14  

Lote 03 — Frios e Carnes 
Item Especificação Unid. Qtde. Valor unitário Valor Total 
0001 BEBIDA LÁCTEA (iogurte) contendo: 	identificação do 	produto. 	data 	de 

embalagem e prazo de validade, com vencimento mínimo de 03 meses na 
entrega (especificações impressas na própria embalagem). Isento de impurezas, 
odores estranhos e substâncias nocivas. ENTREGA: Mensal embalagem de 1 
litro 

L 6660 2,66 17.715,60 

0002 CARNE DE GADO MOIDA CONGELADA, embalada á vácuo, pacotes 
transparentes de 500g, acondicionados em caixas de papelão lacradas e 
intactas com 	10 kg, com identificação do produto, data de fabricação 
temperatura de estocagem, armazenamento e conservação, prazo de validade e 
s.i.f. Especificações impressas na própria embalagem. Características gerais: o 
produto deverá apresentar cor e odor característicos, sem sinais de fermentação 
pútrida ou partes esverdeadas. Prazo para consumo mínimo de 6 meses na 
data da entrega, que deverá ser realizada em caminhão refrigerado e bem 
higienizado, conservando temperatura inferior a -12°c no ato da entrega 

KG 2250 7,86 17.685,00 

0003 CARNE BOVINA - corte Acém isento de aditivos ou substâncias estranhas que 
sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais 
(físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem 
primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou 
ação de microorganismos, em pacotes de 2 kg, devidamente selada, com 
especificação de peso, validade, do produto e marca/procedência. Validade a 
vencer de no mínimo 3 meses da entrega. ENTREGA: 

KG 1290 22,54 29.076,60 

0004 CARNE SUÍNA - TIPO: Bisteca congelada om identificação do produto, data de 
fabricação, temperatura de estocagem, armazenamento e conservação, praza 
de 	validade 	e 	s.i.f. 	Especificações 	impressas 	na 	própria 	embalagem. KG 670 14,03 9.400,10 
Características gerais: o produto deverá apresentar cor e odor característicos, 
sem sinais de fermentação pútrida ou partes esverdeadas. 

0005 FILÉ DE FRANGO - 	Filé de Frango (Cortes congelados e não temperado 
acondicionado em embalagens prática). com identificação do produto, data de 
fabricação, temperatura de estocagem, armazenamento e conservação, prazo 
de 	validade 	e 	s.i.f. 	Especificações 	impressas 	na 	própria 	embalagem. 
Características gerais: o produto deverá apresentar cor e odor característicos, 
sem sinais de fermentação pútrida ou partes esverdeadas. Prazo para consumo 
mínimo de 6 meses na data da entrega, que deverá ser realizada em caminhão 
refrigerado e bem higienizado, conservando temperatura inferior a -12°c no ato 
da entrega 

KG 1300 12,31 16.003,00 

0006 FRANGO 	CONGELADO 	- 	sem 	tempero, 	embalados 	individualmente,  

acondicionados em caixas de papelão lacradas e intactas contendo 10 kg, com 
identificação 	do 	produto, 	data 	de 	fabricação. 	temperatura 	de 	estocagem, 
armazenamento 	e 	conservação, 	prazo 	de 	validade 	e 	s.i.f. 	Especificações 
impressas na própria embalagem. Características gerais: 	o produto deverá 
apresentar cor e odor característicos, sem sinais de fermentação pútrida ou 
partes esverdeadas. Prazo para consumo minimo de 6 meses na data da 
entrega, que deverá ser realizada em caminhão refrigerado e bem higienizado, 
conservando temperatura inferior a -12°c no ato da entrega 

KG 4750 6,47 30.732,50 

0007 LINGUICA 	DEFUMADA; 	Calabresa, 	com 	características 	organolépticas 
preservada, não pegajosa, firma acondicionada em embalagens de até 1kg com 
informações sobre o produto conforme legislação vigente. 

KG 320 14,24 4.556,80 

0008 KIT DE FEIJOADA- Contendo: calabresa, rabo, orelha, bacon e carne suína. KG 470 16,13 7.581,10 
Acondicionado em embalagens de 500g com data de validade e fabricação 

0009 CARNE 	DE SOL - Carne bovina de 1° qualidade, com pouca gordura e 
características organolépticas preservadas. 

KG  180 21,53 3.875,40 

0010 Coxa 	de frango - produto de qualidade — entregue em embalagens que 
contenham 	especificados 	o 	local 	de 	origem 	do 	produto, 	peso, 	data 	de 
embalagem e data de vencimento (validade). Deverá ser transportados em carro 
refrigerado ou caixas de isopor conforme legislação vigente. A carne não deverá 
estar congelada 

KG 700 8,43 5.901,00 
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Total: 1 	142.527,10 

               

               

Lote 04 — Alimentos Especiais 

             

Item Especificação Unid. Qtde. Valor unitário Valor Total 
0001 AVEIA EM FLOCOS FINOS - Embalagem primária: plásticos ou de papel de 

250.. Prazo mínimo de validade: 6 meses. UND 48 2,92 140,16 

0002 

0003 

P • O DE FORMA INTEGRAL - ingredientes: constituído primeiramente de 
farinha integral, 	e presença de grãos. Embalagens primarias com identificação 
do produto e data de validade. 

PCT 132 5,08 670,56 

TORRADA INTEGRAL - constituído primeiramente 	de Farinha integral com 
presença de grãos e farinha branca enriquecida com ferro e ácido fálico. 
Embalagens individuais 

PCT 96 3,17 304,32 

0004 REQUEIJÃO LIGHT - Creme de leite, leite padronizado reconstituído, proteína 
concentrada de leite, caseinato de cálcio, água, sal, cloreto de cálcio, fermento 
lácteo, estabilizantes polifosfato de sódio, 	pirofosfato de sódio e 	pirofosfato 
ácido de sódio, regulador de acidez ácido lácteo e conservador sorbato de 
eotássio. Não Contém Glúten 

UND 156 4,46 695,76 

0005 BISCOITO INTEGRAL - 	constituído primeiramente 	de Farinha integral com 
presença de grãos e farinha branca enriquecida com ferro e ácido fálico. 
Embala.ens individuais 

PCT 96 2,92 280,32 

0006 F CULA DE MANDIOCA - embalagem de 1 kg com informações nutricionais, 
ingredientes , data de fabricação e prazo de validade. 

KG  

UND 

152 

220 

3,94 

14,46 

598,88 

3.181,20 
0007 LEITE DESNATADO - Leite desnatado, Hidróxido De Potássio. *Não Contém 

Glúten. Embalagem de 400gr 
0008 LEITE SEM LACTOSE - Maltodextrina, Soro De Leite, Enzima Lactase, Minerais 

(Pirofosfato Férrico E Sulfato De Zinco), Vitaminas (L-Ascorbato De Sódio
' Acetato De Retinila, Colecalciferol), Emulsificante Lecitina De Soja E Regulador' 

De Acidez Hidróxido De Potássio. Não Contém Glúten. Lata 380gr 

UND 180 17,21 3.097,80 

Total: 8.969,00 

oè- 
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ANEXO IV 
MINUTA DO CONTRATO 

f'-)  FL. Ni' e ti -41 

Contrato para a aquisição de gêneros alimentícios 
destinados ao atendimento dos Programas de 
distribuição de merenda escolar da rede pública de 
ensino do Município de Altaneira/CE, que entre si 
fazem, de um lado o Município de Altaneira/CE e do 
outro 	  

O MUNICÍPIO DE ALTANEIRA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 07.385.503/0001-71, através da Secretaria Municipal de Educação, 
neste ato representada por sua Ordenadora de Despesas, a Sra. Leocádia Rodrigues Soares, 
residente e domiciliado(a) na Cidade de Altaneira/CE, apenas denominado de CONTRATANTE, e 

411 de outro lado 	 , estabelecida na 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 
neste 	ato 	representada 	por 

	 , portador(a) do CPF n° 	 , apenas 
denominada de CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado 
da Licitação na modalidade Pregão n° 2020.01.09.1, tudo de acordo com as normas gerais da Lei n° 
8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como com a Lei n° 10.520/02 — Lei que Regulamenta o 
Pregão, na forma das cláusulas e condições seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1 - Processo de Licitação na modalidade Pregão n° 2020.01.09.1, de acordo com as normas gerais 
da Lei n° 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como com a Lei n° 10.520/02 — Lei que 
Regulamenta o Pregão, devidamente homologado pela Sra. Leocádia Rodrigues Soares, Ordenadora 
de Despesas da Secretaria Municipal de Educação. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO OBJETO 

111 

	

	2.1 - O presente Instrumento tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao 
atendimento dos Programas de distribuição de merenda escolar da rede pública de ensino do 
Município de Altaneira/CE, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital 
Convocatório, nos quais a Contratada sagrou-se vencedora, conforme discriminado no quadro 
abaixo: 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO 
3.1 - O objeto contratual tem o valor total de R$  	 ). 
3.2 — O valor do presente contrato não será reajustado. 
3.3 — Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, desde que 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 65, 
Inciso II, alínea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo. 
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3.4 - Para a efetivação do que trata o item anterior, deverá a Contratada apresentar requerimento 
formal à Administração Municipal solicitando o reequilíbrio econômico-financeiro do(s) preço(s) 
do item(ns) que se fizertem) necessário(s) para a justa remuneração do(s) fornecimento(s), devendo 
o referido pedido ser acompanhado da(s) nota(s) fiscal (is) de entrada da(s) mercadoria(s), do 
período compreendido entre a data da contratação e da solicitação, que será formalizado através de 
Termo Aditivo, cuja publicação do mesmo, em forma resumida, deverá ser providenciada pela 
Contratante, em obediência ao disposto no § único, do Art. 61, da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
4.1 - O presente Contrato terá vigência até 31/12/2020, a contar da data de sua assinatura, ou 
enquanto decorrer o fornecimento dos produtos dentro da vigência do mesmo. 

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DO RECEBIMENTO 
5.1 - Os produtos serão fornecidos de acordo com as solicitações requisitadas pelo(a) Secretaria 

• 	Municipal de Educação, devendo os mesmos ser entregues junto à sede desta, ou onde for 
mencionado nas respectivas Ordens de Compra, ficando a Administração no direito de solicitar 
apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessária, sendo as despesas com a entrega de 
responsabilidade da empresa Contratada. 
5.2 - Os produtos deverão ser entregues no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da 
respectiva Ordem de Compra. 
5.3 - A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os produtos que vierem a ser 
recusados por justo motivo, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação. 
5.4 - A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto, sendo que os 
produtos deverão estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de 
industrialização e o prazo de validade, quando for o caso. 
5.5 - Caso a Prefeitura venha optar por entrega programada a contratada deverá dispor de 
instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos. 
5.6 - O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 
5.6.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a 
especificação; 

•
5.6.2 — Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor 
responsável pela solicitação e conseqüentemente aceitação. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1 - As despesas deste Contrato correrão por conta de recursos oriundos do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação — FNDE e do Tesouro Municipal, previstos na seguinte Dotação 
Orçamentária: 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 
7.1 - O pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Administração, mensalmente, 
obedecidas as requisições, em moeda corrente, conforme o valor apresentado na fatura 
correspondente e certificado pelo setor competente limitando-se o desembolso máximo em 
conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do Tesouro Municipal, em prazo não 
superior a 30 (trinta) dias. 
7.2 - O pagamento será efetuado através de Cheque Nominal a Empresa. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1 - A Contratada para fornecer o(s) produto(s), objeto do presente Contrato, obrigar-se-á a: 
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8.1.1 — Cumprir integralmente as disposições deste Instrumento e do Edital Convocatório. 
8.1.2 — Responsabilizar-se pela perfeição do(s) produto(s) objeto deste Contrato, sendo ainda 
responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante 
seu fornecimento. 
8.1.3 — Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiros envolvidos 
na execução do objeto contratual, em particular no que se refere às contribuições devidas à 
Previdência Social, Obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos à Fazenda Pública em geral. 
8.1.4 — Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
8.1.5 — Fornecer com presteza e dignidade o(s) produto(s) objeto deste Contrato. 
8.1.6 — Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários na forma estabelecida no Art. 65, § 1° da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada. 
8.1.7 — Entregar no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da respectiva Ordem 
de Compra, os produtos requisitados pelo setor competente, devendo os mesmos ser entregues na 

• sede do(a) Secretaria Municipal de Educação, ou no local indicado na antedita Ordem de Compra, 
sendo as despesas com a entrega de sua responsabilidade. 
8.1.8 — Trocar, as suas expensas, o(s) produto(s) que vier(em) a ser recusado(s) por justo motivo, 
sendo que o ato de recebimento não importará em sua aceitação. 
8.1.9 — Efetuar a entrega do(s) produto(s) em transporte adequado para tanto, sendo que os mesmos 
deverão estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de industrialização e 
o prazo de validade, quando for o caso. 
8.1.10 — Caso a Contratante venha optar por entrega programada a Contratada deverá dispor de 
instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos pondo-os a 
salvo de possível deterioração. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1 - A Contratante obrigar-se-á a: 
9.1.1 - Exigir o fiel cumprimento do Edital e deste Contrato, bem como zelo no fornecimento e o 
cumprimento dos prazos. 
9.1.2 - Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do(s) produto(s) 
objeto deste Contrato. 
9.1.3 - Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada, através da Secretaria/Fundo Municipal 
contratante, a execução do objeto contratual. 
9.1.4 - Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Instrumento, bem como 
zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS SANÇÕES 
10.1 - À Contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos artigos 86 a 
88 da Lei n° 8.666/93, e suas demais alterações. 
10.2 — O Atraso injustificado na execução do contrato, inadimplemento, sujeitará a Contratada às 
seguintes sanções: 
10.2.1 — Advertência; 
10.2.2 - Multas necessárias, conforme segue: 
10.2.2.1 — O prazo de entrega deverá ser rigorosamente observado, ficando desde já estabelecido a 
multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) sobre 
o valor da respectiva Ordem de Compra, caso seja inferior a 30 (trinta) dias. 
10.2.2.2 — Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva Ordem de Compra, no caso 0,-- 
de atraso superior à 30 (trinta) dias. 
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10.2.3 - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar 
com a Prefeitura Municipal de Altaneira por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
10.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Municipal, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
10.3 - A Prefeitura Municipal de Altaneira, sem prejuízo das sanções aplicáveis, reterá crédito, 
promoverá cobrança judicial ou extrajudicial, a fim de receber multas aplicadas e resguardar-se dos 
danos e perdas que tiver sofrido por culpa da empresa Contratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
11.1 - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por conveniência 
administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas. 
11.2 - O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará automaticamente 
em quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 

010 8.666/93, reconhecidos desde já os direitos da Administração, com relação as normas contratuais e 
as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente Instrumento. 
11.3 - O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação Judicial 
ou Extrajudicial, nos casos de: 
11.3.1 — Omissão de pagamento pela CONTRATANTE; 
11.3.2 — Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes; 
11.3.3 — Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com 
30 (trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes. 
11.3.4 — No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte que se sentir 
prejudicada poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com a 
antecedência definida no subitem anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
12.1 — Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste Instrumento serão efetuadas mediante 
Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 
• 13.1 — Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, até o 5° (quinto) dia 

útil do mês subseqüente ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DOS ANEXOS 
14.1 - Integram o presente contrato todas as peças que formaram o procedimento licitatório, a 
proposta apresentada pela Contratada, bem como eventuais correspondências trocadas entre as 
partes, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1 - O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato é o da 
Comarca de Altaneira - CE. 

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva de 
acordo entre elas celebrado e, por assim estarem de acordo, assinam o presente Contrato as partes e 
as testemunhas abaixo firmadas. 
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Altaneira/CE, 	  

Leocádia Rodrigues Soares 
Ordenadora de Despesas 

Secretaria Municipal de Educação 
CONTRATANTE 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1) 	  

2) 	  CPF 	  
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COMPROVANTE(S) DE PUBLICAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão n° 2020.01.09.1 
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AVISO DE LICITAÇÃO  

Modalidade - Pregão 

Tipo - Menor Preço 

Edital N° 2020.01.09.1 

Objeto da Licitação: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento dos 
Programas de distribuição de merenda escolar da rede pública de ensino do Município de 
Altaneira/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. 

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Altaneira comunica aos interessados que no dia 23 
de Janeiro de 2020 às 09:00 horas, na sala das sessões da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada a Rua Dep. Furtado Leite, n ° 272, Centro, Altaneira - CE, estará recebendo Envelopes de 
Propostas de Preços e de Habilitação, para abertura de Procedimento Licitatório cujo objeto supra 
citado. Os interessados poderão obter o texto integral do Edital na sede da Comissão Permanete de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Altaneira, no endereço acima mencionado, a partir da 
publicação deste Aviso, no horário de expediente das 08:00 às 12:00 horas. Maiores informações 
poderão ser obtidas através do telefone (88)3545-1185. 

Altaneira/CE, 09 de Janeiro de 2020 

COLL2,2-jno,  

El ideUza Duarte da Silva Oliveira 
Pregoeira Oficial do Município 
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO  

Pregão N° 2020.01.09.1 

Certifico para os devidos fins que, foi publicado, nesta data, através de afixação na Portaria 
desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), conforme determina a Lci n° 8.666/93, e 
suas alterações posteriores, o Extrato referente ao AVISO DE LICITAÇÃO  na modalidade 
Pregão N° 2020.01.09.1, cuja abertura está prevista para o dia 23 de Janeiro de 2020 às 
09:00 horas, para o Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento 
dos Programas de distribuição de merenda escolar da rede pública de ensino do Município 
de Altaneira/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. 

Altaneira/CE, 09 de Janeiro de 2020. 

%iiitDua;-te da Silva Oliveira 
Responsável pela Publicação 
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Expediente: 

Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará APRECE 

DIRETORIA DO BIÉNIO 2019-2020 

PRESIDENTE 
	

FRANCISCO NILSON ALVES DINIZ 	(TI )1(0 

VICE 
	 GADYEL GONÇALVES DE AGUIAR SÃo itENEDITO 

PRESIDENTE 
	

PAULA 
SECRETÁRIO 
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GERAL 
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TESOUREIRO 
	

FRANCISCO DE CASTRO MENEZES CHOROZINHO 
GERAL 
	

JUNIOR 
I° TESOUREIRO OSVALDO HONÕRIO LEMOS NETO RERIUTABA 
PRESIDENTE 
	

ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES FORTALEZA 
DE HONRA 	BEZERRA 
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL 
TITULAR 	ALINE CAVALCANTE VIEIRA 

	
BOA VIAGEM 

TITULAR 	ECII.DO EVANGELISTA FILHO 
TITULAR 	.TOSE WEBSTON NOGUEIRA SOLONÓPOLE 

MOM BAÇA 

PINHEIRO 
410SUPLENTE 	CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR TAIJA 

R i.G0 
DEP. IRAPUAN SUPLENTE 	LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO  
PINHEIRO 
IPÚ SUPLENTE CARLOS SERGIO RUFINO 

MOREIRA 
MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO 
REGIÃO 01 	JOSÉ FIRMO CAMURÇA NETO 	MARACANAU 
REGIÃO 02 	FELIPE CARLOS UCHOA SALES UMIRIM 

RIBEIRO 
REGIÃO 03 	CARLOS ALBERTO ROCHA BRUNO MORRINHOS 
REGIÃO 04 	AMANDA ARRUDA MENEZES 	GRANJA 

REGIÃO 05 	JOSÉ JAYDSON SARAIVA DE TIANGUÁ 
AGUIAR 
ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO REGIÃO 06 
FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA REGIÃO 07 

ROBERLANDIA 	FERREIRA REGIÃO 08 
CASTELO BRANCO 
VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA REGIÃO 09 
FILHO 
RAIMUNDO WEBER DE ARAÚJO 	RUSSAS 
JOACY ALVES IX)S SANTOS JAGUARIBARA 
JUNIOR 
MARCONDES DE HOLANDA JUCÁ CHORO 
CARLISSON EMERSON ARAÚJO PORANGA 
DA ASSUNÇÃO 
BISMARCK BARROS BEZERRA 	PIQUET 

CARNEIRO) 
JOSÉ BARRETO COITO NETO 	QUI IERIANÓP 

()LIS 
SIMÃO PEDRO ALVES PEQUENO) 

	
ORÓS 

JOSÉ GERALDO DOS SANTOS 
	

IPAUMIRIM 
FRANCISCO) 	 DARIOMAR ALTANEIRA 
RODRIGUES SOARES 
JOÃO GREGORIO NETO 

	
GRANJEIRO 

FRANCISCO AGABIO SAMPAIO PENAFORTE 
GONDIM 

O Diário Oficial dos Municipios do Estado do Ceará é uma solução voltada à 

modernização c transparência da gestão municipal. 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA DE ALTANEIRA — CE - AVISO DE 

LICITAÇÃO — PREGÃO PRESENCIAL N° 2020.01.09.1 

Prefeitura de Altaneira — CE - Aviso de Licitação — Pregão 
Presencial n° 2020.01.09.1  Realizará a licitação para aquisição de 

gêneros alimentícios destinados ao atendimento dos Programas de 
distribuição de merenda escolar da rede pública dc ensino do 
Município de Altancira/CE. Abertura: 23 de Janeiro de 2020 às 

09:00h. Edital disponível á Rua Deputado Furtado Leite, n° 272 —
Centro, Altaneira/CE, no horário de 08:00 às 12:00h. 
Esclarecimentos: Fone (88)3548-1185. Em 09 de Janeiro de 2020 — 

ELIDEUZA DUARTE DA SILVA OLIVEIRA 
Pregoeira Oficial do Município. 	

Publicado por: 
Maria Luzanira Ferreira Estevão 

Código identificador:5AFC6FAF 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS 

PORTARIA N.° 005/2020 

Assaré, Ceará, 08 de janeiro de 2020. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ASSARÉ, ESTADO DO CEARÁ, 
no uso de suas atribuições legais e constitucionais; 

CONSIDERANDO os termos do artigo 91, inciso II, letra "a", da Lei 
Orgânica Municipal, que determinam ser a Portaria o instrumento 
legal para nomeação de servidores titulares dc cargos comissionados e 
de funções dc confiança; 

CONSIDERANDO que a nomeação dos servidores titulares de cargos 
comissionados e de funções de confiança é ato de competência 
privativa do Chefe do Poder Executivo, enquanto dirigente máximo da 
administração; 

CONSIDERANDO, a necessidade de se prover o cargo dc Tesoureira, 
junto a Secretaria Municipal de Administração, Finanças e 
Planejamento, criado pela Lei Complementar n°. 01/2017; 

CONSIDERANDO, finalmente, que o principio da discricionariedade 
administrativa assegura o livre provimento de cargos em comissão e 
das funções de confiança, dispensadas as demais formalidades; 

RESOLVE 

I — Nomear a Sra. Patrícia Simião Alencar, portadora do CPF n". 
017.006.373-98, para desempenhar o cargo de Tesoureira, junto a 
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento do 
Município dc Assaré; 

II — Determinar ao órgão de recursos humanos do Município que 
proceda às necessárias anotações em livro próprio; 

III — Esta Portaria entra cm vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições cm contrário. 

Assaré, Ceará, aos 08 (oito) dias do mês dc Janeiro do ano de 2020 
(dois mil e Vinte). 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. 

FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA 
Prefeito Municipal 	

Publicado por: 
Celesio Pereira Evangelista de Alencar 

Código Identificador:0A599D9A 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL NQ 1/2020 - SRP 

Tipo MENOR PREÇO POR ITEM, no dia 23/01/2020 às 08h:30min (Oito horas e trinta 
minutos) - horário local, objetivando a futura e eventual contratação de empresa 
especializada, para fornecimento de material de consumo e material permanente 
(útensilios e eletrodomésticos), conforme Termo de Compromisso PAR 	9230/2012 , 
para atender as necessidades das Creches Municipais. Aos Interessados o Edital estará a 
disposição, junto a COPEI, situado à Rua Carlos Mostardeiro, 31 - Jardim Caraipe - Teixeira 
de 	Freitas 	• 	Bahia, 	das 	08:OOh 	às 	12:00 	hs. 	e 	no 	site 
H77P://www.teixeiradefreitas.ba.gov.br, "transparência", "editais de licitação", "editais 
baixar". Tu. de Freitas/BA, 09 de janeiro de 2020. Alan Rodrigues Pereira - Pregoeiro. 

PREGÃO PRESENCIAL N2  2/2020 - SRP 

Tipo MENOR PREÇO POR LOTE, no dia 23/01/2020 às 14h:00min (Quatorze horas) - horário 
local, objetivando a futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação 
de serviço de manutenção preventiva e corretiva nas máquinas agricolas e implementos, 
pertencentes à frota do município de Teixeira de Freitas/8A, incluido o fornecimento de 
peças e acessórios genuínos e originais da marca da máquina/implementos, 
compreendendo os serviços de reparos mecânicos, elétricos, tornearia, escapamentos, 
radiadores, suspensão, sistema de freios, bem como, retifica de motores e bomba e outros 
serviços afins necessários ao completo e perfeito funcionamento das máquinas. Aos 
interessados o Edital estará a disposição, junto a COPEL, situado à Rua Carlos Mostardeiro, 
31 - Jardim Caraipe • Teixeira de Freitas - Bahia, das 08:OOh às 12:00 hs. e no site 
HTTP://www.teixeiradefreitas.ba.gov.br, "transparência", "editais de licitação", "editais 
baixar". 

Teixeira de Freitas-8A, 9 de janeiro de 2020. 
ALAN RODRIGUES PEREIRA 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL NQ 1/2020 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO, CNPJ nu 13.810.312/0001-02, torna 
público que irá realizar a Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N9  001/2020, 
menor preço por lote, vinculado ao processo administrativo n9  001/2020, visando a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO (PARA USO DIÁRIO E NÃO PARA ESTOQUE), VISANDO ATENDER AS 
DEMANDAS DA PREFEITURA DE TUCANO-BA, cuja sessão será realizada no dia 22/01/2020, 
às 09 horas. Edital e Anexos disponíveis gratuitamente e impressos, na Sala de Licitações 
da Prefeitura Municipal, à Av. Antônio Carlos Magalhães, 184 - Tucano/BA, CEP 48790-000 
horário de atendimento de 08:00 as 12:00h. Maiores informações pelo telefone (75) 3272-
2181. 

Tucano - 8A, 9 de janeiro de 2020. 
BRUNO LUIS LIMA DE BRITO 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS NQ 1/2020 

A Prefeitura Municipal de Una-8A, através da Comissão Permanente de 
licitação, torna público o aviso de Tomada de Preços 001/2020 visando a contratação de 
empresa para execução de reforma e ampliação do Colégio Municipal Alice Fuchs de 
Almeida (CMAFA). Data: 28/01/2020 - Horário: 08:00hrs - Informações: 
licitacoes@una.ba.gov.br  / www.una.ba.gov.br  - Tel.: 3236-2021 - Sede da Prefeitura 
Municipal. 

CAIO CÉZAR OLIVEIRA SANTOS 
CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUCA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N2  1/2020 

O Município de Uruçuca torna pública a realização de licitação Tomada de 
Preços n9  001/2020, tipo menor preço global; execução indireta; regime: empreitada por 
preço unitário; objeto: execução de obras de Ampliação e Reforma do Posto Médico de 
Serra Grande no Município de Uruçuca. Abertura 28/01/2020 às 09:00 horas. Edital 
disponível através do Portal: https://svww.urucuca.ba.gov.br/site/licitacoes  ou na sede da 
Prefeitura Municipal no Centro Administrativo Ruhy Mancuso, Rua 'P', s/n, Bairro Everaldo 
Argolo Góes - Uruçuca Bahia, de segunda /sexta das 07:00 as 13:00 horas. Uruçuca, 
09/01/2020. 

RAIMUNDA DOS 5. COELHO 
Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

CONTRATADA: LAPTEK CONSTRUÇÃO LTDA. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VITÓRIA DA 
CONQUISTA. resolveM celebrar entre si PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N9  004-
33/2019 DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE TERRA NO 
BAIRRO CRUZEIRO, objeto da Tomada de Preços n2 001/2019, Processo Administrativo nn 
1.642/2019 e por meio do contrato de repasse n,  1037609.10/2017, com base no art. 57, 
§19, II da Lei n.9  8.666/93, e mediante as cláusulas e condições seguintes: Cláusula Primeira 
- Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato n.9  004-33/2019 para o dia 30 de 
Outubro de 2020. Cláusula Segunda - As despesas remanescentes do contrato, ora aditado, 
correrão por conta da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer: Atividade 
1.069, Elemento 44.90.51.00, Sub-elemento 01 e Fonte de Recurso 24. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N2  4/2020 

O Pregoeiro torna público a licitação, citada. Processo Administrativo nu 

004/2020, Menor Preço por lote, Objeto: Aquisição de mobiliário e equipamentos para 
atender a creche do proinfância do Município de Xique-Xique - Bahia através do plano de 

ação articulada - par, de número 23400005361201449 do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE. Abertura: Às 09h0Omin do dia 22/01/2020. Local: 

Na sala de reuniões da CPL na Prefeitura, localizada na Praça Dom Máximo nn 384, Centro. 

Informações: (74) 3661-1556 das 08:00 horas às 12:00 horas. Edital: Na Prefeitura, na sala 

da COPEL, das 08:00 às 12:OOhs. 

0  Esse documento pode ser verificado no endereço eletrônico 
hfirallosraropos.briaurePhodardestrahl pelo códqo 0S3070)0011000206 

PREGÃO PRESENCIAL Na  5/2020 

O Pregoeiro torna público a licitação, citada. Processo Administrativo nn 
003/2020, Menor Preço Por Lote. Objeto: Aquisição de mobiliário e equipamentos para 
atender a creche do proinfãncia do Municipio de Xique-Xique - Bahia através do plano de 
ação articulada - par, de número 23400014785201313 do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE. Abertura: As 10h0Omin do dia 22/01/2020. Local: 
Na sala de reuniões da CPL na Prefeitura, localizada na Praça Dom Máximo nu 384, Centro. 
Informações: 174) 3661-1556 das 08:00 horas às 12:00 horas. Edital: Na Prefeitura, na sala 
da COPEL, das 08:00 às 12:OOhs. 

Xique - Xique-BA, 9 de janeiro de 2020 
OBERDAN ALVES DA COSTA 

FSTADO 130 CFARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N2  2020.01.09.1 

Realizará a licitação para aquisição de gêneros alimentícios destinados ao 
atendimento dos Programas de distribuição de merenda escolar da rede pública de ensino 
do Municipio de Altaneira/CE. Abertura: 23 de Janeiro de 2020 às 09:00h. Edital disponivel 
à Rua Deputado Furtado Leite, n9  272 - Centro, Altaneira/CE, no horário de 08:00 às 
12:00h. Esclarecimentos: Fone (88)3548-1185. 

Altaneira-CE, 9 de janeiro de 2020. 
ELIDEUZA DUARTE DA SILVA OLIVEIRA 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE A ARENDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 04.002/2020.PP 

Realização dia 22 de janeiro de 2020 às 10hs00min, Pregão Presencial hl' 
04.002/2020-PP. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar 
(PNAE) e Mais Educação das Escolas Públicas Municipais de Ararendá - Ceará, informações 
na Rua Henrique Soares, 477, Centro, no horário de 08:00 às 12:00 horas, telefones (88) 
3633.1302/1303. 

Ararendá-CE, 9 de janeiro de 2020. 
CESAR FERREIRA DE PAIVA 

Pregoeiro 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL hl' 00.002/2020.PP 

Realização dia 22 de janeiro de 2020 às 08h0Omin, Pregão Presencial N° 
00.002/2020-PP. Objeto: locação de veículos e máquinas pesadas, destinados a Diversas 
Secretarias do Município de Ararendá - CE, Informações na Rua Henrique Soares, S/N, 
Centro, no horário de 08:00 às 12:00 horas, telefones (88) 3633.1302/1303. 

Ararendá-CE, 9 de janeiro de 2020. 
CESAR FERREIRA DE PAIVA 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS NO 7.002/2020-TP 

O Presidente da CCLP do Município de Banabuiú/CE torna público para 
conhecimento dos interessados que, no dia 27 de Janeiro de 2020, às 09h00mIn na Sede 
da Comissão de Licitações localizada na Av. Queiroz Pessoa, 435, Centro, Banabuiú/CE, 
estará realizando sessão para recebimento e abertura dos envelopes com as propostas de 
preços e documentos de habilitação para o objeto Contratação de Empresa Especializada 
para Execução do Projeto de Implantação de Galerias para Águas Pluviais na Sede do 
Município de Banabuiú-CE, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura. O edital 
encontra-se disponível no endereço acima, de segunda à quinta-feira das 07h3Omin às 12h, 
e das 13h3Omin às 17h, e na sexta-feira das 08h às 13h ou através do Portal de Licitações 
no sitio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará 	TCE: 

http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/.  

Banabuiú-CE, 8 de janeiro de 2020. 
PAULO ROBERTO DA SILVA LOPES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N2  23.01.01/2020/PP 

A Comissão de licitação comunica aos interessados que no próximo dia 23 de 
janeiro de 2020, às 09:00h, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Presencial n9  
23.01.01/2020/PP, cujo objeto é a aquisição de combustíveis destinados ao abastecimento 
da frota de veículos do Município de Barreira - Ceará. O edital completo estará disponivel 
nos dias úteis após esta publicação no horário de 08:OOh às 12:00h, no endereço da Sede 
da Comissão à Rua Maria Maia, Centro - Barreira-Ce, e no site: 
http://www.tce.ce.gov.br. 

Barreira-CE, 9 de janeiro de 2020. 
FRANCISCO GERDON LOPES MACIEL 

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO 

AVISO 
TOMADA DE PREÇOS N 2  TP-07.25.002/2019-SESA 

Secretaria de Saúde. Licitação: Tomada de Preços Nu. TP-07.25.002/2019-SESA. Objeto: 
Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de reforma do PSF Poço, 
localizado no Sítio Poço do Pau, Zona Rural do Município de Brejo Santo-CE, objeto da 
Proposta N9. 111352.0250001/18-001) / "Requalifica UBS", conforme projeto, planilha 
orçamentária e cronograma fisico-financeiro. 

A Comissão Permanente de Licitação convoca as empresas habilitadas e demais 
interessados no referido certame para abertura dos envelopes de propostas de preços, que 
acontecerá no dia 14 de janeiro de 2020, a partir das 08h:00m (horário local), na Rua José 
Matias Sampaio, N. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará. Maiores informações no endereço 
acima e/ou através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m às 12h:00m. 

Brejo Santo-CE, 9 de janeiro de 2020. 
ÉRITON GEORGE SALES BERNARDO 

Presidente da CPL 

Praurnerto assinado dEbtalmenre conforme MP ns 1 a00.2 de MAIS/2001, CP 
que institui a infraestrutura de Chaves Públicas firmaram • ICP•Brasil 	all" 



Toffoli derruba censura 
contra Porta dos Fundos 
e Netflix 1 STF 1 Ministro apontou que Supremo já 
tem firmado entendimento sobre "plenitude da liberdade de 
expressão após serviço de streaming acionar a Corte 

O presidente do Supremo 
Tribunal Federal (S'rld, ¡olaia-
Iro MIS ndhili, decidiu, ontem, 
atender ao pedido da Netfilx e 
denotou censura imposta pelo 
desembargador Benedietn Ahl-
cale do Tribunal de Justiça dn 
Rio de Janeiro. Sob a alegação 
de "acalmar :MIMOS", o desern-
barp,ador havia deterrnmado a 
retirada do ar de rua especial 
de fim de ano do grupo humo-
ristico Porta dos Pandos que 
retrata Jesus Cristo corgo um 
humonsenial. 

Toffoh destacou que O STF' 
jA firmou entendimento sobre 
"a plenitude do exenXem da li-
berdade de esprexshn corno de-
corrência imanente da dignida-
de da pecou  humana" e toma 
"meio de realinnaçào/poten-
ciallzação de outras liberdades 
canstitucionais". 

"Não se descuida de rele-
r:birra do respeito á !é cristã 

lasalm como de 1=1.. demais 
crenças religinsaa ou a ,unir-to 
dela). Não é de se supor, conto-
do, que urna Sátira hamodatlea 
tenha u condão de abalar vido• 
roa da fé crista, cuja exisléorla 
retrocede há inala de a (dote) 
mil anos, estando insculpida na 
crença da amimam dos cidadães 
brasileiros", coodulit 1011011. 

O filme, disponibillnolo na  
plataforma de streaming Net - 
IlLs, mostra ie.,: como um ho-
mossexual que se envolve cora 
Inales; além de Maria trair 
José com Deus. A polemica gra • 
nhou mos 0 tentlor 004 apl.. ora 
aleitado >amenas ateda contra 
a ;KW da produtora do Porta 
dna Fundar., no bairro de Ha-
mada, na asna rad do Rio. Dois 
coquctéts molotov foram lança-
dos contra as instataçães 

Ao aunar o STF, a Nela 
alegou que a decisão do Ti dn 
Rio 'tem efeito equivalente ao 

da bomba utilizada no atentado 
termrisla A sede do Porta dos 
Fundam: adenda por meio do 
merino da intimidação". 

"Conaignel n liberdade de 
exprogalo, rondiç:io inerente A 
raclunalidade humana, corno 
direito lionlamental do indivc 
duo e condado do regime de-
mocrático, destacando que o 
«estime democrático presuigiée 
ura ainblenie de livre trAnsito 
de Kiri., no qual todas tenham 
direito o voz", ritos 0 ministre. 

A reclamação é um tipo de 
processo eia que se alega que 
urna derrisão da Suprema Corte 
está 10•11,10 disireapeitada por 
instánems Inferiores.  

A empresa ressaltou que 
o vidro do grupo humoristi• 
ro já possui classdtcação In - 
dicativa para maiores de «g 
anos e é "ondexado corno sá-
tira, cornerila e humor ácido'. 
(Agènela Estado) 

Ay
IA 

IGi 

Ti DO RIO 

Ao derrubar 
• censura 
ao Porta dos 
Fundos. Teflon 
lembrou soe 
em setembro 
de 2019 ele 
suspendeu 
uma decisão 
do ri 
tIoneineelLe 
OVC DIron/tea 
apreensão de 
urna história 
de Gel./Ir efeCOS 
COM beijo sia, 
na Rima! do 
/ter. 
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ÉRICO 
FIRMO 

O CANTEIRO DE OBRAS 
DE ROBERTO CLÁUDIO 

laivo mudança no r0/11. traçado. Roberto Cláudio (Pin) 
trabalha com n cenário de lançar um <atalaiam dolo,- 
nhoxitio, mie largará lá ernt.bor mn peaquixas. E que temi 
um mês e meio jeira chegar ao segundo CITO. P0111 nau 

sanear essa eandklatura, o prefeito giganta em ler uma gestão 
bera avaliada. O principal rahn eleitoral devem ser as «hino. 

As Intervenções que afetam o tránsito 0.0 aceleraram 
onda:alar:lente nos últimos meses. Multas estão na Aldeota, 
Meireles, Papiro, mas há também grandes Mras prevista% paro 
avenidas corno José Bastos e Fernanties Thema Na área mais 
rica, a Concentraçào chama atenção. Agora horta mudança na 
Desembargador Mortara. 

São ações onde passa grande fluxo de pianos. Muita gente 
sente. Váriau ficam irritada.. Na politica. todavia, existe a 
pé:cem:si de que o saldo é too:Uivo. As poucas assim sentem 
que a administração pública fax alguma coisa. 

A aposta ruis Obras COMO cabo etettorid é modelo velho «pie não 
sai de ronda. Junta Sta~ kg nano mala hem sucedida ris 
Fortakon. 'Tasso ..1C(CO.7111 11'7") 101 0 camplo si Estado CAI 
Gome. seguiu a trilha e inepea Re1110010 (14110110. 

DESEMBARGADOR Moreira 
vai entrar em obras 

Uni bom governante não precisa nenasarlamente Imre ohm. 
Há exemplos de cidades coro bastante que/Idade de vida acto 
precisar gastar multo e sem grandes intervenOrst. De forma 
Manca e moderna. Roberto Cláudio Irwtlçv se lhe laça, leni 
Intervenções interessantes na mobilidade. As nuns 400700 

não envnlveram grandes nitras. Ele aposta Ouso, arnedlla nas 
Ace0(1110 que ilha a Ne maçom de modernidade. Rendem 

inelouve para anagernititemacami.1. 

para ter voto, Ri' acha que o revultmln vem mouro de 
ob.. A mudança de cos h, passa gelos poldro. e gs•los eleitores. 

PROIBIR ARTE É COISA QUE SE SABE 
COMO COMEÇA E NÃO COMO TERMINA 

A Justiça brasileira, menino durante rim de sares mem.. 
anuais. debruça-se sobre 1101 ~a11.1 de humor na Internet. 

Não dese Ser pan reto MIMAS Ida de assuntos aguardando 
julgamento, inclusive crimes contra a vista. o desembargador 
Bentsbern Mimir proibia a Meirinho do especial rir Natal lin 
Porta dos Faina.. O presidente do Suprema Tribunal Federal, 
Dias lbffNi, derrubou a prob4,11o. 

E arcilm começa o Brasil acuo, debalenrki sr especial de Natal 
pode ser veiculado. quando o Dia de Reis já p0011011. 

Rem, depois que a produtora PI atacada coto material 
explosivo por coroa do metano programa, a tentar«. de proibir 

selrarlação por via indiciai parece ate civilizada. 

Mas, aperras eni termos relativos. Claro que .são coima (Me 

MIO dá para comparar. Urna é 11111 crime e peado final. A 01.000 

e uma atuação institucional bastante rias-ativei. O papel <In 
Estado como autoridade para illmr o que é permitido nu não na 
express.in artistica 

O ortasador tais Eduardo Carão (lindemos) está C0111 outra 
Iniciativa, para tentar proibir a música. ~linha. de Indmillit, 
por falar de maconha. 

parle o lato de (me esuss iniciattvaa acabam sendo excelente 
promoção para os produto; que invocam proibir, a questão é 

mopte.. 

Ninguém é obrigado a gostar do teor de nenhum desses 
contendas. E há metro cidadãos de se mostrar contra. Monte 
é legitimo. criticar, tudo uso é do jogo. Mas, a arte nlo 
algo joassivel de controle. E da narram= dota ser subveralvy 
provocativa. testar os limite.. Não entender isso é nio 
cromerender a que é arte. 

Admitir esse tipo de controle governamental sobre a 
expressão artistica é o ripa de coisa que se salso e1.01-10 0s00(1:3 

e SUO Se sabe como termina. É ACtINpre presente a tentação 

de impor ideias, gostos. s,doree aos outros Mais forte cm 
alguns 1Cr111,05 que CM outro& 

Eu disse acarta que nunca se sabe corna buo termina, mas dá 
para dizer que nunca é Ima 
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Prefeitura Municipal de Altaneira 
GOVERNO MUNICIPAL 	1L +4,  dIS: 
CNP) n° 07.385.503/0001-71 	ri, 

EDITAL CONVOCATÓRIO 
Pregão N° 2020.01.09.1 

I" Parte: PREÂMBULO 

I OBJETO 

a) DEFINIÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento dos Programas de 
distribuição de merenda escolar da rede pública de ensino do Município de Altaneira/CE, conforme 
especificações contidas nos anexos deste Edital. 

b) ORDENADORA DA DESPESA: Secretária Municipal de Educação — Leocádia Rodrigues 
Soares. • c) DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA: 

Órgão Unid. Orç. Projeto/Atividade Elemento de Desj 
03 02 12.361.0231.2.008.0000 3.3.90.30.66 
03 02 12.361.0231.2.010.0000 3.3.90.30.00 
03 02 12.361.0231.2.011.0000 3.3.90.30.00 
03 02 12.361.0231.2.012.0000 3.3.90.30.00 
03 02 12.365.0271.2.015.0000 3.3.90.30.00 
03 02 12.365.0271.2.016.0000 3.3.90.30.00 
03 02 12.366.0281.2.017.0000 3.3.90.30.00 

d) PRAZO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA DO OBJETO: Os bens/produtos serão entregues 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da Ordem de Compra, de acordo com 
as solicitações requisitadas pelo(a) Secretaria/Fundo Municipal competente, devendo os mesmos ser 
entregues junto à sede deste(a), ou onde for mencionado na antedita Ordem de Compra, ficando a 
Administração no direito de solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessária. 

A Pregoeira Oficial do Município de Altaneira/CE, ao final firmada, 

•
no uso de suas atribuições legais, torna público que no dia 23 de Janeiro de 2020, na sede da 
Prefeitura Municipal de Altaneira, sito na Rua Dep. Furtado Leite, n ° 272, Centro, Altaneira/CE, 
será realizada licitação na modalidade Pregão, do tipo "menor preço por Lote", visando a aquisição 
do objeto supramencionado, conforme descrito no objeto deste Edital e seus anexos, sendo 
recebidos os envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de habilitação das 
empresas interessadas, às 09:00 horas do retromencionado dia. Este procedimento licitatório reger-
se-á pelas disposições da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, e suas alterações posteriores — Lei de 
Licitações, da Lei n° 8.078, de 11/09/1990 — Código de Defesa do Consumidor, da Lei Federal n° 
10.520, de 17/07/2002 — Lei que Regulamenta o Pregão, e demais normas pertinentes e, ainda, pelas 
disposições estabelecidas no presente Edital e seus anexos. 

2" Parte: DAS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS 

1.0 DO OBJETO 
1.1 A presente licitação tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao 
atendimento dos Programas de distribuição de merenda escolar da rede pública de ensino do 
Município de Altaneira/CE, conforme especificações contidas nos anexos deste Edital. 

esa 
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2.0 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
2.1 Poderá participar do Pregão qualquer pessoa jurídica localizada em qualquer Unidade da 
Federação, desde que atenda a todas as exigências constantes deste edital e seus anexos. 
2.2 Não poderão participar da presente licitação os interessados que se encontrem em processo de 
falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, estejam cumprindo suspensão 
temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de 
Altaneira, ou tenham sido declarados inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, bem como licitantes que se apresentem constituídos na forma de empresas em consórcio. 

3.0 DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
3.1 Cada licitante deverá apresentar, simultaneamente, 02 (dois) conjuntos de documentos, a saber: 
de Proposta de Preços e de Habilitação, vedada a remessa via postal. 
3.2 Os conjuntos de documentos relativos à Proposta de Preços e à Habilitação deverão ser 
entregues separadamente, em envelopes opacos e lacrados, rubricados no fecho e identificados com 

• o nome do licitante, o número do CNPJ, o objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos 
conteúdos ("Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação"), na forma dos incisos I e II a 
seguir: 

I — envelope contendo os relativos à Proposta de Preços: 
Prefeitura Municipal de Altaneira 
Pregão n.° 2020.01.09.1 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO 
ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 
DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALTANEIRA/CE. 
LICITANTE: 	 CNPJ: 	  
ENVELOPE n° 01 (PROPOSTA DE PREÇOS) 

II — envelope contendo os documentos de Habilitação: 
Prefeitura Municipal de Altaneira 
Pregão n.° 2020.01.09.1 

0110 	
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO 
ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 
DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALTANEIRA/CE. 
LICITANTE: 	 CNPJ: 	  
ENVELOPE n° 02 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 

3.3 Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados cm 
original ou cópia autenticada por cartório competente, não estando, poderá sê-lo por Servidor da 
Administração, mediante vistas ao documento original. 
3.4 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos 
referentes à habilitação e à proposta de preços e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma 
oficial do Brasil. 
3.5 Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados 
em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o 
idioma oficial do Brasil, por tradutor juramentado. 
3.6 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou 
catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preços. 
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3.7 Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente edital, por irregularidade, 
protocolizando o pedido até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização do Pregão, no 
endereço discriminado no preâmbulo deste edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
3.8 Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital a licitante que não protocolizar o 
pedido, em conformidade com o disposto neste edital, até o segundo dia útil que anteceder à data de 
realização do Pregão, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
3.9 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não a impedirá de participar do processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
3.10 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 

4.0 DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE n° 01) 

la 4.1 O envelope "Proposta de Preços" deverá conter a relação dos bens/produtos, sua discriminação 
conforme o edital, contendo a marca ofertada e seus respectivos preços em algarismos, para os 
preços unitários, e em algarismo e por extenso, para o valor global da proposta, em uma única via, 
sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, em papel devidamente identificado com o número 
de inscrição no CNPJ ou timbre impresso do licitante, devendo suas folhas serem rubricadas e 
numeradas: 
4.1.1 A indicação da razão social da empresa licitante, o número de inscrição no CNPJ de seu 
estabelecimento e endereço completo deverá ser o que efetivamente irá prestar o objeto da licitação. 
São facultativas as informações dos dados referentes ao número de banco, agência e conta corrente 
nesta etapa da licitação, sendo obrigatória, posteriormente, para a licitante vencedora. 
4.2 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito 
de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
argumento não previsto em lei, sempre seguindo o orçamento apresentado no Anexo I deste Edital. 
4.3 As Propostas de Preços serão consideradas de acordo com os Anexos deste Edital, por Lote, 
expressas em Real (R$), em algarismos, para os preços unitários, e em algarismo e por extenso, para 
o valor global da proposta, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto 
desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

• comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros custos ou despesas 
que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, 
constantes da proposta, abrangendo, assim, todos os custos com materiais e serviços necessários à 
execução do objeto em perfeitas condições de uso e a manutenção destas condições durante o prazo 
de contrato. 
4.4 O representante do licitante, que será credenciado nos termos dos itens 6.5 e 6.6 deste edital, 
deverá estar apto a formalizar na própria sessão, por escrito, Proposta de Preços que consubstancie 
o lance vencedor, se for o caso, segundo o item 8.5 deste edital. 
4.5 Juntamente com as propostas comerciais, os interessados deverão apresentar as seguintes 
declarações com firma reconhecida em cartório, conforme modelos constantes no Anexo II do 
presente Instrumento, com firma reconhecida em cartório,caso contrário, deverá ser anexado 
documento de identidade do declarante para que seja confrontada a assinatura, sob pena de 
desclassificação da proposta: 
4.5.1 Declaração de conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos bens/produtos a serem 
ofertados e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital. 
4.5.2 Declaração expressa de integral concordância com os termos deste edital e seus anexos. 
4.5.3 Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da 
habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores (art.32, §2°, da Lei 
n.° 8.666/93). 
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5.0 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE n° 02) 
5.1 O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os seguintes documentos, em idioma 
nacional, em uma única via, sem rasuras, emendas ou ressalvas, conforme relação a seguir: 
a) Cópia do Cartão de inscrição no CNPJ/MF; 
b) Alvará Funcionamento; 
c) Alvará Sanitário; 
d) Cópia da Inscrição Estadual ou Municipal, se houver; 
e) Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Municipal de seu domicílio; 
f) Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Estadual de seu domicílio; 
g) Prova de regularidade fiscal para com os Tributos e Contribuições federais; 
h) Certidão Negativa de Débitos quanto à Dívida Ativa da União; 
i) Prova de regularidade fiscal junto à Seguridade Social (INSS) — CND; 
j) Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

• k) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da sede do Licitante, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhada de documentos de eleição de seus administradores; 
1) Registro comercial, no caso de empresa individual, devidamente registrado na Junta Comercial da 
sede do Licitante; 
m) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria 
em exercício; 
n) 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; 
o) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica. 
p) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, sendo esta feita mediante a 
apresentação de atestado(s), fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 
com firma devidamente reconhecida em cartório competente, caso contrário, deverá ser anexado 
documento que identifique a assinatura do signatário. 

• q) Declaração emitida pela licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, 
nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7° da Constituição Federal. 
r) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST. 
5.2 Os documentos necessários á participação na presente licitação poderão ser apresentados em 
original ou cópia autenticada por cartório competente, não estando, poderá sê-lo por Servidor da 
Administração, mediante vistas ao documento original. 
5.3 A apresentação de quaisquer documentos através de cópias reprográficas sem a devida 
autenticação por cartório competente, ou por Servidor da Administração, invalidará o documento, e, 
por conseqüência, inabilitará o licitante. 
Obs.: Os documentos cujo prazo de validade não estiver fixado terão validade de 30 (trinta) dias a 
contar de sua expedição. 

6.0 DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DO CREDENCIAMENTO 
6.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida por um Pregoeiro, a ser 
realizada no endereço constante do Preâmbulo, de acordo com a legislação mencionada no 
preâmbulo e o conteúdo deste edital. 
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6.2 Antes do início da sessão, os representantes dos interessados em participar do certame deverão 
se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente munidos de documentos que os 
credenciem a participar desta licitação, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances 
verbais. 
6.3 No dia e local designado neste edital, às 09:00 horas, na presença dos representantes dos 
licitantes, devidamente credenciados, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro 
receberá, em envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados nos fechos, as propostas de 
preços e a documentação exigida para a habilitação dos licitantes, registrando em ata a presença dos 
participantes. 
6.4 Depois de encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou 
documento será aceito pelo Pregoeiro, salvo as retificações feitas por meio de lances verbais. 
6.5 Cada licitante credenciará representante que será admitido a intervir nas fases do procedimento 
licitatório e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste edital, por sua representada. 
6.6 Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 
I - Documento oficial de identidade; 
II - Documento que comprove a capacidade de representação, na forma da lei, inclusive com 
outorga de poderes para, na forma da lei, formular ofertas e lances verbais de preços e praticar todos 
os demais atos pertinentes e específicos ao Pregão n° 2020.01.09.1, em nome da licitante. 
6.6.1 Caso o representante seja sócio da empresa licitante com poderes de representação, sócio-
gerente, diretor do licitante ou titular de firma individual, deverão ser apresentados documentos que 
comprovem tal condição (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de sua eleição, etc.), nos quais 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura. 
6.6.2 Nos demais casos, deverão ser apresentados procuração por instrumento público ou particular, 
este último com firma reconhecida em cartório, acompanhada de cópia do ato de investidura do 
outorgante (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de eleição do outorgante, etc.), e específica 
para o Pregão n° 2020.01.09.1. 
6.6.2.1 Caso seja apresentada procuração por instrumento particular, deverá esta com firma 
reconhecida em cartório,caso contrário, devera ser anexado documento de identidade do outorgante 
para que seja confrontada a assinatura, sob pena de invalidação do documento. 
6.6.3 Estes documentos deverão ser apresentados fora dos envelopes, para que possam ser 
analisados no início dos trabalhos, antes da abertura dos envelopes "Propostas de Preços". No caso 
de cópias, deverão ser devidamente autenticadas por cartório competente ou por Servidor da 
Administração, mediante vistas ao documento original. 
6.7 A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento do 
preposto não impedirá a participação do licitante, mas impossibiltará a representação, a 
manifestação e o oferecimento de lances verbais pelo licitante durante a sessão do Pregão. 
6.8 No decorrer do procedimento licitatório, os licitantes poderão nomear representantes, caso não 
os tenha feito, descredenciar ou substituir os já nomeados, desde que apresente os documentos 
exigidos no item 6.6 deste edital. Entretanto, não será admitida a participação de um mesmo 
representante para mais de uma empresa licitante. 

7.0 DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 
7.1 O Pregão será realizado pelo Sistema Presencial.  
7.2 O julgamento da licitação será realizado em apenas uma fase, sendo dividido em duas etapas 
somente para fins de ordenamento dos trabalhos, e obedecerá ao critério do Menor Preço por Lote 
para o objeto do Edital: 
I — A etapa de classificação de preços compreenderá a ordenação das propostas de todas as 
licitantes, classificação inicial das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, oferta de lances 
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verbais dos licitantes proclamadas para tal, classificação final das propostas e exame da 
aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao objeto e valor; 
II — A etapa de habilitação, declaração do licitante vencedor e adjudicação compreenderá a 
verificação e análise dos documentos apresentados no envelope "Documentos de Habilitação" do 
licitante classificado em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do 
presente edital, bem como a declaração do licitante considerado vencedor do certame e a 
adjudicação, sendo esta última feita caso não ocorra interposição de recurso. 
7.3 Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
7.4 Da reunião para recebimento, abertura e classificação das propostas e habilitação, será lavrada 
ata circunstanciada, que mencionará todos os licitantes, as propostas apresentadas, as observações e 
impugnações feitas pelas licitantes e demais ocorrências que interessarem ao julgamento da 
licitação, devendo ser assinadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio e por todos os representantes dos 
licitantes presentes. 
7.5 A reunião mencionada no item anterior poderá ser gravada, pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
por qualquer meio de reprodução mecânica ou eletrônica, como a fotográfica, cinematográfica, 
fonográfica ou de outra espécie. O Pregoeiro comunicará aos licitantes qual o meio de gravação 
estará utilizando e os registros decorrentes desta poderão ser utilizados para comprovação de atos e 
fatos nele contidos, sendo que será arquivada por um período de 60 (sessenta) dias após a data da 
reunião. 
7.6 O licitante vencedor será convocado a apresentar a proposta de preços definitiva e firmar o 
instrumento contratual, do qual fará parte o edital, seus anexos e a respectiva proposta. 
7.7 O Município de Altaneira se reservará o direito de efetuar diligências visando confirmar as 
informações apresentadas pelo licitante sobre as características dos serviços ofertados. Caso sejam 
encontradas discrepâncias entre informações contidas em documentação impressa e na proposta 
específica, prevalecerão as da proposta. Se manifestadamente inexeqüíveis, este fato implicará na 
desclassificação da proposta da licitante. 

8.0 DA FASE DE CLASSIFICAÇÃO DE PREÇOS 
8.1 Serão abertos os envelopes "Proposta de Preços" de todos os licitantes e o Pregoeiro informará 
aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preços para o fornecimento 
do(s) objeto(s) da presente licitação e os respectivos valores ofertados para os Lotes. 
8.1.1 O julgamento das propostas será feito pelo valor do menor preço apresentado para os 
respectivos Lotes constantes no Anexo I deste Edital, sendo que o licitante deverá apresentar preços 
para todos os itens especificados no Lote. 
8.1.2 A proposta do licitante somente será válida e classificada para determinado Lote, com a 
apresentação de preços para todos os itens constantes no referido Lote. 
8.2 O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem decrescente, de todos os 
licitantes, classificando o licitante com proposta de menor preço para o Lote e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente 
à de menor preço, para que seus representantes participem dos lances verbais. 
8.3 Quando não forem verificadas no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições definidas 
no item anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo 3 (três), para que 
seus representantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 
propostas escritas. 
8.4 Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser 
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e com preços decrescentes. 
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8.5 O Pregoeiro convidará individualmente os representantes dos licitantes, de forma seqüencial, a 
apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de menor preço e os demais, em ordem 
decrescente de preço. 
8.6 Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
8.7 Caso não mais se realizem lances verbais, será declarada encerrada a etapa competitiva e 
ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço. 
8.8 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão 
do licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua última proposta 
registrada para classificação, no final da etapa competitiva. 
8.9 Declarada encerrada a etapa competitiva e realizada a classificação final das propostas, o 
Pregoeiro examinará a aceitabilidade do primeiro classificado, quanto ao objeto e valor, decidindo 

• motivadamente a respeito. 
8.10 Será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e os valores estimados 
para a contratação. 
8.11 Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas sem que se 
realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria sessão do 
Pregão. 
8.12 Nas situações em que não se realizem lances verbais, ou depois de declarado o encerramento 
da etapa competitiva, ou se a oferta não for aceitável ou no exame de oferta subseqüente, o 
Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor para a 
Administração. 
8.13 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às 
penalidades constantes deste edital. 
8.14 Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope n.°  
01 (Proposta de Preços), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, ou com 
irregularidades, bem como os que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, 
serão considerados desclassificados, não se admitindo complementação posterior. 
8.14.1 Considerar-se-ão preços manifestamente inexeqüíveis aqueles que forem simbólicos, 

010 irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos. 
8.15 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta 
específica, prevalecerão as da proposta. Em caso de divergência entre informações contidas nos 
documentos exigidos pelo edital e em outros apresentados, porém não exigidos, prevalecerão as 
primeiras. 
8.16 Serão observados os benefícios e direitos contidos na Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, no trâmite deste procedimento. 

9.0 DA FASE DE HABILITAÇÃO E DO JULGAMENTO 
9.1 Efetuados os procedimentos previstos nos itens 7.0 e 8.0 deste edital, e sendo aceitável a 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente aos 
"Documentos de Habilitação" desta licitante. 	 61(, 
9.2 Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope n° 02 
(Documentos de Habilitação), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, ou 
com irregularidades, serão considerados inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
9.3 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, 
sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo Pregoeiro, caso não haja intenção de interposição 
de recurso. 
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9.4 Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 
examinará a oferta subseqüente, permitida renegociação, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo à verificação da habilitação do licitante, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até urna proposta que atenda integralmente ao edital, sendo o respectivo licitante 
declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 
9.5 O licitante declarado vencedor do certame deverá apresentar, na própria sessão, Proposta de 
Preços formal que ratifique o último lance ofertado, se for o caso. É facultado ao Pregoeiro 
prorrogar o prazo, motivadamente, por 24 (vinte e quatro) horas. 
9.6 Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará os licitantes 
credenciados, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da 
documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao 
final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelo(s) representante(s) credenciado(s) do(s) 
licitante(s) presente(s) à sessão. 
9.7 Ao final da sessão, caso não haja intenção de interposição de recurso e o preço final seja igual 
ou inferior ao previsto para a aquisição dos produtos será feita, pelo Pregoeiro, a adjudicação ao 
licitante declarado vencedor do certame e encerrada a reunião. Posteriormente, o processo, 
devidamente instruído, será encaminhado para a(s) Secretaria(s) competente(s) para homologação e 
subseqüente contratação. 
9.8 Os envelopes com os documentos relativos à habilitação dos licitantes não declarados 
vencedores serão retirados pelos representantes dos licitantes na própria sessão. Os remanescentes 
permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, durante 20 (vinte) dias correntes à 
disposição dos licitantes. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos. 

10.0 DOS RECURSOS 
10.1 Ao final da sessão, depois de declarado o licitante vencedor do certame, qualquer licitante 
poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, com registro em ata 
da síntese das suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando os 
demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos. 
10.2 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
10.3 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da sessão do 
Pregão, importará a preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo 
Pregoeiro ao licitante vencedor. 
10.4 A petição poderá ser feita na própria sessão e, se oral, será reduzida a termo em ata, facultado 
ao Pregoeiro o exame dos fatos e julgamento imediato do recurso. 
10.5 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
10.6 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na(s) 
respectiva(s) Secretaria(s)/Fundo(s) de origem. 
10.7 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a(s) 
Secretaria(s)/Fundo(s) de origem homologará(ão) o procedimento licitatório e adjudicará(ão) o(s) 
objeto(s) ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es) do certame, determinando a contratação da 
adjudicatária. 
10.8 Dos atos da Administração após a celebração do(s) Contrato(s), decorrentes da aplicação da 
Lei n° 8.666/93, caberão: 
1 — Recurso, dirigido ao(s) Secretário(s) Ordenador(es) de Despesa, por intermédio do Pregoeiro, 
interposto no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, a ser protocolizado na sede 
da própria Secretaria, nos casos de anulação ou revogação da licitação, rescisão do Contrato, a que 
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se refere o inciso I do artigo 79 da Lei n° 8.666/93 ou aplicação das penas de advertência, suspensão 
temporária ou multa; 
II — Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o 
objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 
III — Pedido de reconsideração de decisão do(s) Secretário(s) Ordenador(es) de Despesa, no caso de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo de 10 
(dez) dias úteis da intimação do ato. 
10.9 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a 
qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-
lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro de 5 (cinco) 
dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade (art. 109, § 4°, da Lei 
n° 8.666/93). 
10.10 A intimação dos atos referidos no inciso I do item 10.8 do edital, excluindo-se as penas de 

• advertência e multa de mora, e no inciso III do mesmo item, será feita mediante publicação em 
Jornal de Grande Circulação no Estado. 
10.11 Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 

• 

11.0 DA CONTRATAÇÃO 
11.1 As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de contrato 
específico, celebrado entre o Município, representado pelo(s) Secretário(s) Ordenador(es) de 
Despesa (doravante denominado Contratante), e o licitante vencedor (doravante denominada 
Contratada), que observará os termos da Lei n.° 8.666/93, deste edital e demais normas pertinentes, 
cuja minuta foi submetida a exame prévio da Assessoria Jurídica. 
11.2 O licitante vencedor terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da devida convocação, para 
celebrar o referido Contrato, do qual farão parte integrante o edital, seus anexos, a proposta e 
demais documentos apresentados pelo licitante vencedor. Em caso de recusa injustificada, ser-lhe-á 
aplicado o disposto no item 17.7 deste Edital. 
11.3 Se o licitante vencedor não assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido é facultado 
ao(s) Secretário(s) Ordenador(es) de Despesa convocar as licitantes remanescentes, respeitada a 
ordem de classificação final das propostas, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços (descontos), ou revogar a licitação. 
11.4 Incumbirá à Contratante providenciar, à sua conta, a publicação do extrato do Contrato nos 
quadros de aviso dos órgãos públicos municipais, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data. O mesmo procedimento se adotará 
com relação aos possíveis termos aditivos. 
11.5 O licitante adjudicatário se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação. 
11.6 O Termo de Contrato só poderá ser alterado em conformidade com o disposto no Art. 65 da 
Lei n.° 8.666/93. 

12.0 DA VALIDADE E DA VIGÊNCIA 
12.1 O(s) Contrato(s) resultante(s) da presente licitação só terá(ão) validade e eficácia depois de 
aprovado(s) pelo(s) Secretário(s) Ordenador(es) de Despesa, conforme o caso, e publicado(s) seu(s) 
extrato(s) nos termos do item 11.4 supra. 
12.2 O(s) futuro(s) Contrato(s) terá(ão) vigência até 31/12/2020, a contar da data de assinatura, ou 
enquanto decorrer o fornecimento dos bens/produtos. 
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13.0 DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 
13.1 A Contratante, além das obrigações resultantes da observância da Lei n.° 8.666/93, deverá 
obedecer às disposições elencadas na minuta do Termo de Contrato — Anexo a este edital. 
13.2 A Contratada, além das responsabilidades resultantes da observância da Lei n.° 8.666/93, 
deverá obedecer às disposições elencadas na minuta do Termo de Contrato — Anexo a este edital. 

14.0 DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
14.1 O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas contratuais 
e as normas dispostas na Lei n.° 8.666/93 e alterações posteriores, bem como legislação pertinente, 
respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução, total ou parcial. 
14.2 Da Data, Local e Horário de Entrega dos Produtos: 
14.2.1 Os bens/produtos deverão ser entregues na forma, prazo, locais e horários definidos no 
Preâmbulo deste Edital. 

10 14.2.2 A entrega dos bens/produtos deve se efetuar de forma a não comprometer o funcionamento 
dos sistemas, recursos ou deslocamentos. Havendo necessidade de interrupção, esta deverá estar 
devidamente planejada e ser necessariamente aprovada pelo Ordenador da Despesa. 
14.2.3 Em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogações de prazo. 
14.2.4 Por ocasião da entrega dos produtos, o fornecedor deverá apresentar recibo em 02 (duas) 
vias, além das respectivas faturas e Notas Fiscais. 
14.2.5 O bem/produto que não atender às especificações do Edital e que forem recusados pelo 
servidor responsável pelo recebimento no momento da entrega deverá ser substituído pelo 
fornecedor no prazo de até 02(dois) dias úteis, contados do recebimento. 
14.2.6 Para os bens/produtos objeto deste certame, deverá ser emitida Nota Fiscal em nome da 
Prefeitura Municipal de Altaneira, com sede na Rua Dep. Furtado Leite, n ° 272, Centro, Altaneira 
— CE, e, para a entrega dos produtos deverão ser atendidas as exigências deste edital. 
14.3 A fiscalização do Contrato será exercida pela Secretaria/Fundo Municipal contratante. 
14.4 O exercício da fiscalização ou o acompanhamento será exercido no interesse do Município e 
não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada ou de seu agente ou preposto, inclusive 
perante terceiros, por quaisquer irregularidades, danos resultantes de imperfeição técnica, vícios 
redibitórios e, na ocorrência destes, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus 

• agentes e prepostos. 
14.5 A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o produto entregue, se em 
desacordo com os termos do presente Edital e do respectivo Contrato. 
14.6 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do Contrato deverão ser prontamente 
atendidas pela Contratada, sem ônus para a Contratante. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, 
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, onde se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 
14.7 Os bens/produtos objetos da licitação não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito 
desempenho em relação a prazo de entrega, validade e qualidade do(s) mesmo(s). 
14.8 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, a critério da Contratante, respeitando-se os limites previstos 
na Lei n.° 8.666/93 e alterações posteriores, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, 
facultada a supressão além deste limite mediante acordo entre as partes. 

15.0 DA RESCISÃO DO CONTRATO 
15.1 O Contrato poderá ser rescindido pelos motivos especificados nos artigos 77 e 78 da Lei n.° 
8.666/93 e nas formas previstas nos artigos 79 e 80 da mesma lei e suas alterações posteriores. 
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15.2 A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas no instrumento convocatório, pela 
Contratada, assegurará à Contratante o direito de dá-lo por rescindido mediante notificação entregue 
diretamente ou por via postal, com prova de recebimento. 
15.3 Os procedimentos de rescisão contratual, tanto amigáveis, como os determinados por ato 
unilateral da Contratante, serão formalmente motivados, assegurado contraditório e a ampla defesa, 
mediante prévia e comprovada intimação da interessada para que, se o desejar, apresente defesa no 
prazo de 10 (dez) dias úteis, contados de seu recebimento e, na hipótese de desistir da defesa, 
interpor recurso hierárquico no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação comprovada da 
decisão rescisória. 

16.0 DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
16.1 Os preços ofertados devem ser apresentados, com incidência de ICMS; 
16.2 Para os negócios fechados será emitido o Extrato de Fechamento de Negócios que discriminará 

• as condições específicas; 
16.3 As entregas dos produtos deverão obedecer ao contido no Preâmbulo deste Edital; 
16.4 Os preços dos bens/produtos objeto da presente licitação serão cobrados pelo licitante 
adjudicatário de acordo com as condições estabelecidas no Pregão. 
16.5 Os bens/produtos efetivamente fornecidos serão atestados e pagos, respectivamente, pelo 
Liquidante e Ordenador de Despesa da(s) Secretaria(s)/Fundo(s) de origem, cujo endereço será o de 
cobrança das faturas relacionadas a este edital, nos prazos e na forma estabelecidos na minuta do 
Termo de Contrato — segundo modelo constante em anexo deste Edital. 
16.6 O pagamento do produto recebido será efetuado, a cada entrega, em até 30 (trinta) dias 
contados da data do recebimento da Nota Fiscal, diretamente pela Secretaria/Fundo de origem, 
através de cheque nominal a empresa. 

17.0 DAS PENALIDADES 
17.1 O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de 
licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no edital e no termo de 
contrato e das demais cominações legais. 
17.2 A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução total ou 
parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento 
contratual ou não veracidade das informações prestadas, garantida a prévia defesa: 
I — advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.° 8.666/93, poderá ser aplicada nos 
seguintes casos: 
a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação; 
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da 
Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 
II — multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de 
Receitas Federais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal — DAM, a ser preenchido de 
acordo com instruções fornecidas pela Contratante); 
a) de 1% (um por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por dia de atraso na prestação 
dos serviços ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor; 
b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por infração a qualquer 
cláusula ou condição do contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em 
dobro na reincidência; 
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c) de 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exercício, pela recusa em corrigir qualquer 
serviço rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 5 (cinco) dias que 
se seguirem à data da comunicação formal da rejeição; 
III — suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Município de Altaneira, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV — declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
17.3 No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa, garantida nos prazos de 5 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos I, II e III do 
item 17.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso IV do mesmo item. 
17.4 O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) 

410 dias a contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, 
será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de 
inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado 
administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de 
execução fiscal, com os encargos correspondentes. 
17.5 As sanções previstas nos incisos III e IV do item 17.2 supra, poderão ser aplicadas às empresas 
que, em razão do contrato objeto desta licitação: 
I — praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 
II — demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude 
de atos ilícitos praticados; 
III — sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos. 
17.6 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 17.2 supra poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
17.7 A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do 

• 

prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita à multa 
de 5% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, 
por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida. 
17.8 As sanções previstas no item 17.7 supra não se aplicam às demais licitantes que, apesar de não 
vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este 
edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse. 

18.0 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
18.1 Os recursos para a execução do objeto da presente licitação correrão à conta da(s) 
Dotação(ões) Orçamentária(s) especificadas no Preâmbulo deste Edital. 

19.0 DISPOSIÇÕES GERAIS 
19.1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, atendidos os interesses públicos e o da Administração, sem 
comprometimento da segurança da contratação. Os casos omissos poderão ser resolvidos pelo 
Pregoeiro durante a sessão. 
19.2 O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da sua 
proposta durante a realização da sessão pública deste Pregão. 
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19.3 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 
documentação referente ao presente edital. 
19.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de início de contagem e 
inclui-se o dia do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de 
expediente normal no Município, exceto quando for expressamente estabelecido em contrário. 
19.5 O(A) Ordenador(a) de Despesa poderá revogar a presente licitação por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para tal 
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos 
termos do art. 49 da Lei n.° 8.666/93, não cabendo às licitantes direito a indenização. 
19.6 Qualquer modificação neste edital será divulgada pela mesma forma que se deu ao texto 
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas. 
19.7 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital será competente o Foro 
da Comarca de Altaneira/CE. 

• 19.8 Na hipótese de não haver expediente na data marcada para o recebimento dos envelopes 
contendo a documentação e proposta, a data da abertura ficará transferida para o primeiro dia útil 
subseqüente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido. 
19.9 Quaisquer dúvidas porventura existentes ou solicitações de esclarecimentos sobre o disposto 
no presente edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeiro (endereço mencionado 
no Preâmbulo deste Edital), até 5 (cinco) dias correntes anteriores à data fixada para a realização do 
Pregão, que serão respondidas, igualmente por escrito, depois de esgotado o prazo de consulta, por 
meio de circular encaminhada somente aos que se cadastrarem mediante Termo de Retirada de 
Edital. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone (88)3545-1185. 
19.10 As impugnações referidas no item 3.7 e os recursos mencionados no item 10 deste edital, 
eventualmente interpostos, serão dirigidos ao Ordenador de Despesa, por intermédio do Pregoeiro, e 
protocolizados exclusivamente no endereço mencionado no Preâmbulo deste edital. 
19.11 O Caderno do Edital completo poderá ser adquirido de segunda à sexta-feira, de 08:00 às 
12:00 horas, mediante recolhimento da importância de R$ 40,00 (quarenta reais), que deverá ser 
paga junto ao Setor de Arrecadação do Município, através de Documento de Arrecadação 
Municipal - DAM. Este valor refere-se ao custo de cópia reprográfica do Edital e seus Anexos. 
19.12 Poderão ser obtidas informações, ainda, pelo telefone (88)3545-1185. 

• 19.13 Os casos omissos serão resolvidos pelo(s) Ordenador(es) de Despesa, mediante aplicação do 
caput do art. 54 da Lei n.° 8.666/93. 
19.14 Os interessados, ao participarem do Pregão, expressam, automaticamente, sua total 
concordância aos termos deste Edital, não podendo alegar, posteriormente, desinformação sua ou de 
representante. 
19.15 Integram o presente Edital os seguintes Anexos: 

Anexo I — Termo de Referência e Orçamento Básico 
Anexo II - Modelos de Declarações 
Anexo III - Proposta Padronizada 
Anexo IV — Minuta do Contrato 

Altaneira/CE, 09 de Janeiro de 2020. 
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Elideuza Duarte da Silva Oliveira 
Pregoeira Oficial do Município 
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