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Farinha rie mandioca: Farinira de rnandioca tipo
quebradinha, Íina , tipo l. Produto deve seguir a

Iegislaçâc vigente (RDC n'273 de22lA9lA5 - AN\TSA
e RDC n' 263 de 221}9fi5 - ANVISA). Rotulagem
obrigatôri* ide acordo com a RDC no 3601359 de
231121A3, RDC n" 259 de 2bÍ*91fi2, RDC n' 123 ds

MAPA.resolução 12/78 da comissão nacional das

normas de padrões de alimentos - CNNPA. Isenta de

matéria terrosâ-. Iivre de umidade, isento de parasitas e
fungos, caloração característica da especie e livre de
fragmentos estranhos. Embalagem primária: s€lcü

plástico de p*lietileno atóxica. Embalagem secundaria;
saco plastico transparente ou de papelão fardo com 30
pacote. Prazo de validadenão inftrior a 90dias. Preço p*r
pacote.

kg 2.SS0 <77 i0.540,00

l0

Flocos de;nilho-Flocos de milho empacote de 500g, pré
-r;ozido, sem adição de sai. produto deve seguir a

legislação vigente (RDC n" 273 ae27109lA5 - AIÍVISÁ.
e RDC ro 263 de 22091*5 - ,4§V[SA). Rotulage*r
obrigatória (de acordo com a RDC no 3601359 de
23ll2lü3. RDC n" 259 de 201ü9/ü2, RDC no 123 de
13105í*4 - .SNVISA, lei n" i0574i03) , MAPA. Isento
de matéria terrosa, livre de umidade, isento de parasitas
e fungos, cr:[rrração característica da espécie e livre de
tragmeutos estranhos. EmbaÉagern primária: §âcc
plástico de polietileno atóxieo. Embalagem secundária:
saco plástico Íransparente ou de papelão fardo com 3ü
pacote. Prazo de validade não rnferior a 9Odias. Preço
por pacote.

Pacote 500
2,41 1.205,00

ll

F'eijão Carioca-Feijão carioca tipo 1- embalagem de I kg
sem presênça de insetos, furada. estufàda, inviolada
livres de impurezas qrrc renha comprometer o
armazenamento e a saúde humana. Rotulagem
obrigatória (de acordo com a RDC no. 3601'359 de
2yl2!A3. RDC no. 259 de20109102, RDC nol23 de
13l0y$4 - ANVISA, lei no.l0674/03). MAPA. Marca
do fabricante Prazo de validade devera esta expressona
embalagern. Portanto validade não inferior 180 dias

"Preço por quilo

kg 2.Sii0
9.28 18.560.00



Feijâo Preto- Fei!ão earioea tipo 1. emtralagem de 1 kg
sem presença de insetos. furada. estufacla" inviclacla
livres cle impurezas clue venha coffiprometer o

ânrazenâmento e a saúde humana. Rcfitlagetrr

obrigatória {de acordo com â RDC n". 360i359 de

23112/t)3. RDC no. 259 e1e20109,102" RDC rru123 de

1 3/05/04 - ANVISA" lei no.1067443)-MAPA. Prazo de

validade cleverâ estâ expressona embalagem. Portanto

validade não infçrior 180 dias. Preço pi:r qtril<,r
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PacôteIJ

h'lacarrãcr Argola-Macarrão argola, sêmola de trigc,
enriquecida com ferrc e ácido fólica. ccraÍrte naturai de

ur-uf ufir. =§erii í.]yos. Ê,1rbalagem p'rin:ária piásiir:a
transparente de 50Ctg. fardt com 20 pacotes. não fiiradas,
estufadas oL: invioladas. livres de impurezas. i:mi*adr,
insetos. niiero-oi'gêitisrriüs üii üutras iiiipiirezas qiie

venham â comprometer o armàzenâmento e a saúde

humana. . Rotula-eem obrigatória {de ac*rdc' com a RDC
ir". 3íi0li59 de lii i 1i03. RDC ir". 259 de2*l*91}2. RDC
no123 de 13 05iA4 * ANVISA, iei n".1A674{A3),

.resrrluçã* l2li8 da ecmissãr: cacitxal das nonttits rJe

padrrits de iilirnenÍo:; - CNltlPA.. ?razç de vali<lade

devera esta expresscna embalagem. Pcrtanto a validade
nãa inferior a 1 80 dias da efltrega. Preçopcr Pacote

Pannte 3.00íJ
_r-J I 9.!j30,00

Macarrão Espaguete- Macarrão longo. iino, tipo
esililguete. sêin*la tle trigri. enriqueeida cúm f-çrrt] B

;..:.1.. Í'ili.,. ,'^r.,-.'l ,l- ,,*.,,'..*rrLr\ru l!rrlLrr. çrrrd!rr! rro!(rrflr u! uruLurrrr Ífil_l 01'(ri-

Ernbalagern 
'primária 

plástica de 5009 .ltão í'uradas.

estufadas. i*violadas- Iivres de inrp*rezas, umidade.
ins*tos, niicro-iri'-Eanisi-*os *u úutras impLu'ezas que

venham a coínpÍometer o ârrrlazenamento e a saúde

hnmana. Fardo rie 5 kg. . Rotr-ilagem *brigatória {de
surrrdo com a RDC ri'.93/1000 - ÀNr,rlSA . icsolução
121i8 da comissão nacional das normas de padrÕes de

alimento.s - ChjNPA. Prazc de vaiidade dever;: esta

eãpíe§sc *a *r*bal*gern.Validade nã+ irtêriar a 180

dias. Preça por pacote.

RUÂ JCÃO BATISTA ARfiAI§, N" O8 _ BÂIRRO CENTRO _ ÂNTONíNÂ TiO NORTE - CEÂRA _ CNPJ
^a 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CH
rMacarrão Parafuso de arroz-Macarrãa seln ovo, sem
glútentipo parafuso de anoz^ enriquecida com ferro e
aeido folica, corafite natural de urucum, seÍn ovos.
Embalagem primária plástica transparente de 5009,
fardo com 10 pacotes, não furadas, estufadas ou
i*.;ioladas. livres de inpurezas. umidade, i*setos.
micro-organismos ou outras impurezas que venham a
cornprometsr o aÍÍnazenamenÍo e a saúde lrumana.
Rctulagem obrigatória (<ie acordo c*rr a RDC no.

360/359 de 231121A3, RDC rf. 259 de 20109iA2, RDC
nol23 de I3/05/04 * ÂNVISÂ, lei n".10674103i. Prazo
<ie validade devera esta expressêna embalagem,
Porknto a vaiidade não inferior a 180 dias da entrega.
Preçopor Pacote.

Pacote 300
5.94 1.782,44

16

Milho de mungunzá {amarelo}-Milhode munguná Tipo
milho amarelo, despeliculado. embalagem primária de
plástica de 5009, senr presença de insetos- furada,
estufada. inviolada livres de impurezas que venha
comprometer a atÍfiazenamento e a saúde humana
.Fardo de 2ü kg. Rotulagem obrigatória (de acordo com
a RDC n". 3601359 de 23112103, RDC no- 259 de
2üA9/02, RDC n'123 de l3/05/A4 - ANVISA. lei
n..10614it)3). MA. Prazo de validade devera esta
expresso na embalagem não próximo do vencimento
validade não inferior a 120 diastia data da entrega.Preço
p(ir pacotÉ.

Pacote 1.500
2,64 3.960,00

RUA JOÃO BATISTA ARRAIS, N" 08 - BAIRRO CENTRO _ ANTONINA DO NORTE _ CEARÁ . CNPJ:
c7.554.50AtA001-48.
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Oleo d,^ soja-Oleo de soja refina garrafa de 900
mlProdutc deve seguir a legislação vigente (RDC n'.
27A de 22/ü9{A5 - ANI\aISA). Aspecto línipido e isento
de impurezas. Cor e odor característicos. Apresentar
certificado de classificação vegetal. Rotulagem
obrigatória (de acordo com a RDC no. 3601-t59 de

73 121A3, R.DC no. 259 Ce 20109*2, RDC n"123 de

13105104 -ANVISA,leino.10674/03). No caso de óleos
vegetais deve constar. em destaque e negrito, a

recomendação "Manter em local secc e longe de fante
de calor" ou a expressão equivalente sobre a
conservaç.ão (de acordo com RDC no" ?70 de 221G9/05).
Fmbalagern primária: de garrafa plástica tipo PET
atóxica contendo 900 ml do produto. Embalagem
secundária; caixa de papelão vedada com fita adesiva
eontendc 20unidade. Prazo de validade devera esta
expressona embalagem.Portanto validade não infbrior
i 20 dias da entrega. Preço por garrafa.

unidade i.000 t 1 á,f, rl ÁÂnon

l8

Proteína de soja:Proteíra de sojaembalagem de 4{i* g.O
produto deverá ter como ingredientes básicos a proteína
texturizada de soja e o coratrte caramelo, apresentar um
rendimentc mínimo dç 1:2 (urn pra dois). ou seja, 1

(uma) medida desidrata rende 2 (duas) hiclratadas. Deve
estar seco e solto no pacote, não apresentar insetcs ou
manchas no conteúdo. Registro no ministério da saúde e
acordo com norrnas da ANVISA. 0 prazo de validade
deverá está expresso na embalagem. Portânto validade
não infericr a 180 dias na data da entrega. Preço por
pacote.

Pacste §nfl
4.9ri 2.490,0A

iv

Sal refinado iodado-Sal Refinado lodado, embalagem
primária piástica de I k. tbchada" não furada livre de
insetos, umidade, micro-organismos ou outras
impurezas que venham a comprometer o
armazaenamento e â saúde humana, fardo de 3ü kg.
Rotulagem obrigatória (de acordo cüm a RDC no.

36A/359 de 23/12/A3, RDC no.259 de 20/09/02, RDC
n'123 de 13/ü5/04 -ANVISA, Iei no. 10674/A3\.Prazo
de validade devera Êsta ÊxprÊssú na embalagern.
Portânto validade não inferior 120 dias da entrega. Preço
Por Kg.

kg 4ü0 n0l 364,00
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Viriagre branco-Vinagre branco gan"afa 5SC ml
proclutoliquido incclor a temperatura arnbiente, límpido
ineolor e transpârente eom cdor purgente, azerJo a

vinagre. Embalagem secundária plástica de 50S ml.
nome quimico âcido acético, ácido atenóico e

metanocarboxílicoo ácido do vinagre e composição de
ácido acetico 99,589/ç. Registro no ministério da saúde e
acordo côm norrnas da AN\rlSA. O prazo de validade
deverá está expresso na embalagem. PorfanÍa validade
nãc inferior a 180 dias na data da et:tÍega. Preço por
garrafa.

Garrafa 4S0
2,81 1.124,00

TOTAL: 179.481,00

LOTE 02: PRODUTO: LEITE E DERIV. ADOS

ITEM PRO§UTO. DESCRIÇÃO UNI} QI"AI{T' V UNIT TOTAL

I

Bebida Láctea Sabor Morango - Bebida Láctea sabor
múÍango, soro de ieite, leitq açúcar, preparado de fruta
(morango. água, açúcar, espessante goma guar, aroma
natural de rnorango, corante natural carmin de
cr:chonilha, conservante sorbato de potassio) e

Íêrmentos láticos, Consistência çremosa. Registro do
produto cotado emitido peio Serviço de Inspeção
Federal, S#'iER do Ministério da Agrieultura (S{APA).
Data de tãbricação e validade sxpressas na embalagem.
Data de fabricação e validade expressa na embalagem
data da validadeinf=erior a 30 dias na data da entrega.
Preço por litro.

litro 1.500
4.87 7.305.00

2

Bebida Litctea Sabor salada de fruta-Bebida láetea sabor
salada de fruta. sorc de leite. leite. açúcar, preparado de
tluta (salada de &uta, água. açúcar. espessante goma
güzlr, aratna natural de morango, corante natural carmin
de cochcnilha, conservante sorbato de potassio) e
fermentos láticos. eonsistência cremüsa. Registro do
produto cotado emitido peio Serv'iço de lnspeção
Federal, SIF/ER do Ministério da Agricultura (MAPA).
Data de fabricação e validade expressas na embalagem.
Data de fabúcaçáa e validade exprôssa na embalagem
data da validadeinferior a 30 dias. Preço por litro.

litro I.5UÜ
4,87 7.305.00

t'\
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i eite lritcgrai Liquidc;'i-lHT-Leite integra! Ílquido UHT
loirga vida enriquecido com as vítaminas: A"B.C e D . ]

Eriih*lagem tetra park cle i"{}0ü ml, nàa firradas.

estufadas. iirvioladas. !ivres cie im;;iir*zas oii otitr-as

impurezas que venham â comprometeÍ o

ârlnâzeÍramentü e a saúde hrima::a. R*gistro do prctlirto
çaii:iJc en:itiiit pelo Serviçi: iie Itspeçãr"; Federai.

SiFiER do l,{inistério da Agricultr-rra (};{;lPA). cu

enritieto pela see retari:;, rie Agriculfura d* estadc r:nrJe se

iocaliza o dcrnieíliqr da Iicítalrre. Data rie falrricaçãr; e
validade expressas na embalagem. Pcrtanto validade
mininra de 9Cr dias na data da entre-ua, Preço por Litro.

kg 300
ô. y -,r. uu4

Queiio tipo Coalho-Queiio tipo coalho emtralagem a
vácuo de I kg, temperaturade esloeaqem ate

l2oc.lngredientes: Leite pasteurizado, sal sem iorio.
fermentc láctico. clcreto de cálcio. Rotulagem
RegionalS.l.E /ADAGIMAPA. Registro pelo ministério
da agricultura conteÍn todas intbrmaçÕes necessário

sobre o produto. A data de fabricação evaliciade esta

expressa na embalacem. Data da fabricacão recetrte
prazo rie óüdias. Preçopor Kg.

TOT.4L: 41.295,00

LOTE tl3: FOLFÂ IIE FEUTê.{ CÕ!{G§LÂBÂ}
uiüD oüÂilT P IJNÍT V.'íüTÀL1TÊ}T rRÜDUTO - DE§CÊIÇÃO

q?1 ?.784.00
II

Polpa de Acerola-Polpa de fruta congelada. saboracerola

" prociuto não Íêrmentado, não contendo giúten .sem

crlnservattie aditivos quírnicos de qualquer ratureza. 0
produto devera e transp,ortada sobre refrig,eraçãc
enrbaiagem de 1 kg. roluiada conÍ'ormelegislaçào
vigenie, cottendo o numeÍo ele registrr-r do urgào
competÇnte e esta de acordo corn as normas da

ÂNViSA. Aspecto límpido e isento tie impurezas. Cor e
odor caracÍeristicos. Âpresentar certiiicacic de
classificaçâo vegetal. Rotuiagem obrigatória (de acorclo

üom a RDC n''. 36ü/359 de 23i i2lÜ3. FUIC n''. 259 de

2$i09iü2, RDtli MAPA. Âpresentar a {-rcha tecnica
canstando o rcndimento por kg. Vatidade e.{pressa na

embaiagem. Preço Por Kg.

t\:l o^trOUU

^^

07.594.500/0001 -48.
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Cebola- 'oln ratura",Produto de l'qualidade. em bom
estado de conservação sem furos ou ponto deterioração
§sm mârcâ de ataque de isento,isentü de s$bstãilcias
terrosas,sujidade e acondicionadas em saco plástico
poiietileno frestados etiqueta de pesagem, embalagem I

kg

Kg .+ (r(,
7.24 2.896.00

il

Maçã -ln nat*ra",Prodtrto de l' qualidade. grau de
matnração adequada, em bom estado de consercação
sem furos ou ponto deterioração sem marca de ataque de
isento,isento de substancias terr<rsas,sujidade e
acondicionadas eru saco plástico p*lietilena frestaelos
etiqueta de pesagem, emtralagem I kg

Kg 2.000 17,23
3.{.460,00

t2

Mamão - In natura",Produto de l" qualidade- grau de
maturação adequada, em bom estado de consenação
sem furos ou ponto deterioração sem marcâ de ataque de
isento,isento de substancias terrosas,su.iidade e

acondicionadas em saco plástico poiietileno Íiestados
etiqueta de pesagcm, embalagem I kg

Kg 1.000 7?) 3.320.00

l3
Meiancia- in naiura-",ern unidade média em bom estado
de conservação sem furos ou ponto deterioração sem
mârca de ataque de inseto.Preço par Quilo

Kg 800 1'7< 2.200.00

tÁt.i

Manga - In natura".Produto de lo qualidade, grau de
maturação adequada, em bom estado de conservação
sem furos ou ponto deterioração sem mârcâ de ataque de
iscnto,isento de substancias terrosas,sujidade e
acondicionadâs em saco plástico polietileno frestados
etiqueta de pesagem, embalagem t kg Preço por Quilo

Kg 800
4.34 3.472,0A

l5

Macaxeira - In natura",Produto de lo qualidade, errr bom
eslado de conservação sern furos ou ponto deterioração
seÍÍr rnârca tle ataque de isento, isent0 de substarrcias
terrosas,sujidade e acondicionadas em saco plástico
palietileno frestados etiqueta de pesagem, embalagem I

kg Preço por iluilo.

Kg 500
4,18 2.090,00

16

Pimentão -In nâtura",Produto de 1" qualidade, em bom
estado de conservação sem furos ou ponto deterioração
serrl mârca ds âtâque de inseto,isento de su'ostancias
terrosas,sujidade e acondicionadas em saco plástico
polietileno frestados etiqueta de pesagem, embalagem I

kg Preço por Quilo.

Kg 300
7,80 2.340.00

17

Repolho "In natura",Produto de l'qualidade, em bonr
estado de conservação sem furos ou ponto deterioração
sem marca de ataque de isento, isçnto de sr"rbstaneias

terrcsas.sujidade e acondicionadas em saeo piástico
palietileno frestados etiqueta de pesagem, embalagem 1

kg Preço por quilo.

Kg § '))

\
,)Á

s00
2.610,0t1

_ CNPJ

-\
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PR§FEITURÂ MUNICIPAT DE ÂNTONINA DO NORTE-CE
]'omate -In natura"Sroduto de l' qualidade, grau de
maiuração adequad4 em bom estado de conservação
sem furos ou ponto deterioração sern fiiarca de ataque de

isento- isento de substancias terrosas.sujidade e

acondicionadas eril saco plástico polietiieno
frestadasetiqueta ds pesagem, em-balagem l kg Preço
por Quiio

Kg

üOVERilE ilUtrICIÊÂL

AHTAilIHA
H} HORTE

PRIIEITURA DÉ AÍ'IÍONINA DO N(jRTT-Ci

coMlSsAO 0E tlclTAçÃo

PA6

s00
8,33 4.165,00

i9

Tarrgerina ou mexerica-In natura",Produto de lo
qualidade, grau de t*,zturação adequada, em bom estado
de ccnservação sem furos ou pant* deterioração sern

marcê de ataque Ce isento, isento de substancias
terrosas,sujidade e acondicionadas em saco plástico
polietileno frestados etiqueta de pesagem, embalagem I

kg. Freço por Unidade

Kg r 500
l ü,83 i 6.245,ü0

2A

Laranja ln natura",Produto de 1o qualidade, grau de
maturação adequada, em bom estada de conservaçâo
sem íuros ou ponio deterioraçâo seül mârca de ataque de

isento, isento de substancias terrosas,sujidade e

acondicionadas em saco plástico polietileno frestados
etiqueta de pesagern, ernbalagem I kg Preço por
unidade

Kg I 500
5,01 7.515,00

TOTAL 158.274,00

LOTE 0s-OVOS

ITEM PRGBUTO - DESCRIÇÃO UND QUANT P IiNIT TOTAL

I

Cv-oTipo branco Ovc Tipo branço médio (igual ou
superior a 50g), vermelho, bandeja com 12 unidades,
com invólucro em PVC atóxico e livre de rachadura.
Data de classificação e validade impressos em otiqueta
constante nabandeja.Preço por bandeja.

unidade 13.000 o5R 7 §40 íro

TOTAL 7.540,00

LOTE 06: CARITIE§ E DERfVADOS.

ITEM UND OUANTPRODUTO. DE§CRIÇÃO P UNIT TGTAL

RUA JOÃO BATISTA ARRAIS, N" 08 - BATRRO CENTRC - ANTONINA CCI NORTE - CEAftÁ - CNPJ:
07.594.500/000't-48.
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Came Bovina moida: Carne bovina moídade segunda

corgelado, máximo da composição de água 3Yo,

effibalageffi polietiieno { PERD) tnaiisparerte coiltondo
500 g do produto, identi{icação rio produto, marca <io

fabricante . Embalagem selada na própria tnaquina de

sslada- Embalagsm secundária ds papelão caixa
conlendo 20 kg do produto.deve apresentar odor
agra<iável, cor saracterística ,consistência firme, não

apresenfar manchas escuras ou esverdeada, não deve ter
aspecto pegajoso e apresentar tiata de fabricação e

vatidade .Conste o selo de inspeção, S.l.M (SELÜ
l}ispgÇÃo MUI'IICÍPAL CU S.t.F (SELC DE
INSPEÇÃO FEDERAI),carimbo oficiais, portarias do
ministério da agrieulrura, DIPOA n" 304 de 22iü4196 e
n.i45 de 22l}4l9B4esoiução da ANVISA n.105 <ie

19105í99 e da lei municipal vigilância sanitária n.

55$41?9.Portanto vatidade não infenor 90 dias na data
da erirega. Preço p+r quilo.

kg 2.000
22.76 45.520.00

2

Filé suíno: Filé suíno congelado, embalagem plásica
de .l kg, de.,,e âpresentar odor agradár,el, ceí
característica,con si stênc ia fi rme, não apresentar c ri sta i s

de gelo e manchas escüras ou esverdeada, não deve ter
aspecto pegajoso e âpresentar data de fabricação e

validade .Conste o selo de inspeção, S.l.F (SELO DE
IN SPEÇÃO FEDERAL).Portanto validade não inferior
90 dias . Preço por quito

Kg 1.00ü
33._58 33.580.00

J

Carne bovina Acém: Carne bovina acémcorte de
segunda congelado. congelamenro em fornr: de

S9laembalagem polictileno ( PEP-D) transpâ.ente
contendo 1 kg do produto, identificação do produto,
mârca do fabricante. Embalagem selada na prirpria
maquina de selada. Embalagem seeundária de papelão
caixa conterrdo 20 kg do produto.deve apresentar odor
agradável. cor característica .consistência firnre. não
apresentar manchas escuras ou esverdeada. não deve ter
aspecto pegajoso e apresentar data de fabricação e
validade .Conste a selo de inspeção. S.l.M (SELO
INSPEÇÃO Mr.lN{CÍpAL Ot-r S.r.F (SE[-O DE
ÍNSPEÇÃO FEDERAL).carimbo oÍiciais. portarias do
ministério da agricultura, DIPOA no 304 de ?21*1/96 e

n.145 dc 2214498-resolução da ANVISA n.!05 de
19/05i99 e da lei municipal vigilância sanitiiria n.
5504/99.Portanto t'alidacle não inferior 90 dias na data
da entrega. Preço por quilo.

kg 1.000
29.68 29.680.00

RUA JOÃO BATISTA ARRAI§, NO 08 - BAIRRO CENTRO - ANTONINA OO NORTE _ CEARÁ - CNPJ:
a7.594.5041000Í-48.
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4

Miúdo frango-Moela de Frango; Miúdo frango tipo
moela , embaiagem de I kg. ü produto deverá ser
manipuiado srr? condições higiênicas adequadas,
proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção

saniúria e com registro flo S.LF ou S.l.E ou
D.I.P.O.V.A para itens fabricados iio Distrito Federai ou
registro no SIF ou no SISBI/POA í'Sistema Brasileiro de
Irspeção de Produtos de origem Ânimal) para itens
Íhbricados em outro Município e/ou Estado. Dsvffát
manter as caractedsticas de frango fiesco. Deverá ser
elaborado de acordo com o Regulamenio Técnico sabre
as CondiçÕes Higiênico-Sanitárias, <ie Boas Práticas de
Fabricação pârâ esüabelecimentos elaboraciores/
industrializadores de Alilnentos ê cürn registro nô setor
adequado çcnfo.r*re legislação. Livre de contaminar:tes
químicos, fisícos e biológicos (parasitas, fungos ou
microrganismo patcgênicosou de qualquer outra
substância ccntaminante que possâ aiterá-la ou encobrir
alguma alteraçáo. Não deve apresenfar formações de
cristais de gelc, penas e penugens, perfurações, coágulos
e queirnadurâs pür congelamerúo- Coloração vermelho
escuro, odor próprio, suave, nãr: azedo, consistêrrcia
própria, aspectc próprio, nãa am*lecido. Livre de
temperos ccrmo glutarnato monossódico ou sais de
sódicosPreço por qui lo.

kg i.000
12.81 12.810.0s

5

I\{iúdo frango:FígarJo de Frango: S{iúdos defrango tipo
fígado ernbaiagem de 1 kg. O produto deverá ser
manipulado em condições higiênicas adequadas.
prcveniente dç atrimais sadics, abatidos sob inspeção
sanitária e ÇorÍ! registro r!r) S.LF ou S.l.E i-)u

D.I.P.O.V.A para itens fabricados no Distrito Federal ou
registro no SIF ou no SISBI/POA {Sistema Brasileiro de
furspeção de Produtos de origein Anirnal) para itens
fabricados em Gutro Município e/ou Estado. DEverá
mânter as características de fra*g* fresco. Deverá ser
elaborado de acordo com o Regulamento Técnico sobre
as Condições Higiênico-Sanitarias, de Boas Práticas de
Fabricação paÍa estabelecimentos elaboradores/
iiidustrializadcrcs de Alimentr:s c cÕm rsgistro no sctor
adequado confcrme legislação. Livre de contaminantes
químicos. frsicos e biológicos iparasitas, fungas cu
microrganisrna patogêuicosou de qualquer *$tra
substância contaminante que passa alterá-la ou encobrir
alguma alteração. Não devc âpresentar formações de
cristais de gelo" penas e penugens, perfurações, coágulos
e queimaduras por congelamento. Coloração vennelho
escrrro! odor aróprio. suave, nã* azedo. consistênçia
própria. aspecto próprio, não amolecido. Li".'re de
temperos com glutamato moncssódico ou sais de
sódicos .Preço por quilo.

kg r.000

^l

I1.65

l

I 1.650.00

ijgvÊÍit!ü *(l!ri,ÊÁl

,{lI a fJa!!!!!r{. SO ?ÉGRTE
.. - :a " a::t.



covÊÊt{c trufltclPÂL iiIUi{Á Dt ÀNiÜl'il

c0Mls5Ã0 0E I

iNA D0 i'lÜiTi{t
LrclTAÇAoAHE1OHIHA

D(} Í{§RTE
PAG

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÂT\iTONINA DO NORTE-CE

VALOR, TOTÂL ESTIMADO R,$: 552-801,20 (QUINHENTOS E CINQIIENTA E DOIS ivflL,
orTocEl§Tos E ürlI REÂrs E YINTE CENTAVOS)

vALoRES pARÂ Â pRoposrÂ coRRrcrDA DEtrEnÃo srn LTNEAR Ervr roDos os ITENS.

4. DA JUSTIFTCÁTIYA PARA EIiQUASRÂII{ENTO PARA },iGDALrI}a*E png,çÃ.*:
4.1. O objeto a ser contrâtado enquadr?-se na categoria de bens/serviços de que traÍa o arÍ.3n irrciso II do
Decreto Federal no. 10.024, de 20 de setembro de 2019, por possuir padrões de e qualiCade

RUA JOÃO BATISTA ARRAIS, N" 08 - BAIRRO CEHTRO - ANTONINA DO NORTE -
07.594.500í00c1 -48.

TÜTAL 133.240,00

LOTE 07: ÂLrME|{TÀÇÃO ESPECI4II1

ITEM PRODUTO - DESCRICÃO UND QL]ANT P IINIT
v.

TOTAL

i

Leite sem lactose: Leite sem lactose OoÁlactose em pó

3809 embalaÊem secundária lata , todas informações
expressâ na embalagem a informação sem glirten. isento
de lactose. Registro no ministério da saúde. Registro do
produto çatado emitido pelo Scrviço de lnspeção
Federal, SIF/ER do Ministerio da Agricultura. Data de

fabricação e validade expressas na embalagem. Portanto
a validade rlão inferior 90 dias na data da entrega.
Descrição do produto: Rico em ferro, zinco e vitamina
Ã,C.D.Data de fabricaçào e vaiidade expressa na
embalagem poítânto a validade mínima de 90 dias na

data da entrega. Preço por unidade

letâ
22.68 5.670,00

2

Quei"io tipo Coalho sem lactose: Queiio tipo coalho sem

lactose embalagem a vácuo de I kg. temperaturade
estocagem ate 12"c. lngredientes: Leite serr
Iactosepasteurizado, sal sem iodo. fermento láctico,
cloreto de úlcio. Rotulagem RegianalS.l.E /ADAG.
Registro pelo ministério da agricultura contem todas
iniormaçÕes necessário sobre o produto. A data de
fabricaçãc e validade esta expressa na embalagem. Data
da tàhricação recente prazo de 60dias. Preçopor Kg

t- --il!; 80
1q"74 3.1?9,20

3

Iogurte sem lactose: Sabor Morango- Iogurte zero
laetose embalagem 170g sahor variado {morango. salada
de frutas).fcnte de cálcio . zinco,vitamina A e D.lactase
0g, proteína 3 g,galaetose 2.0g.Âlimentação para
intolerante a lactose. Registro do produto cotado emitidcr
pelo Serviço de Inspeção Federal, StFiER do Ministério
da Agricultura.
Preço por unidade de 1709.

Unidade 20ü a-n 754.00

TOTAL
9.603,20

- CNPJ:
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objetivamente definidos, mediante as especificações usuais de rrrercado, podendo, portanto, ser lici'rado por
meio da ::':adalidade Presão. nâ sua forma aletrônica.

5. DÂ JUSTIFICATIYA PARÂ A ÂQUISTÇÃO CRUpO/LOTE:
5.1 A licitação. para a ccn*atação de que trete o objeto deste Termo de Referê**ia e seus Anexcs. em lote
justifica-se pela necessidade de presen'ar a inteeridade quaiitativa do objeto-- vez que vários fornecedores
poderão implicar descontinuidade da padronização, bem assim em dificuldades gerenciais e, até mesmo,
aumento dos custos, pois a contratação tem â finalidade de formar um todo unitário. Some-se a isso a
possibiiidade de estabeleeimeiito de um padrão de qualidade e eÍiciência que pode ser acompaflhado ao largo
das aquisições, o que fica sobremaneira dificultado quando se trata de diversos fornecedores.
5.?. {} não pareelamento do ebjeto em ite*s, nôs termos do art 23, § 1o, da Lei *" &.668/1983, nesle çs5e, s§

clemonsffa tecnica e eeonomicameÍlte viável e não tem a finalidade de reduzir o carátc.r eompetitivo da
licitação, visa, tão somente, assegurar a gerência segura da ccntratação, e principalmente, assegurar, não só
a nrais anrpla competiçãc necessária em um processo licitatórit:, mas também. atingir a sua finalidade e
efetividade, que é a de atender a contentô as necessidades da,Administração Pública.
5.3. O agrupamento dos itens faz-se necessário haja vista a economia de escala, a eficiência na fisealização
de um únieo contrato e os trânstornos qtre pcderiam surgir com a existência de duas ou mais emprÊsas pâra
a execuçãc e supervisão do fornecimento a ser prestado. Assirn com destaque para cs princípios da eficiência
e economicidade, é imprescindível a licitação por grupo/lotes.
5.4. Inexiste ilegalidade na realização de pregão com previsão de adjudicação por lotes, e não por itens, desde
que os lctes sejam integradas por itens de uma mesma natureza e que guardem relação entre si" - Acórdão
5 .26An01 I - 1' Câmara - TCr-r;
5.5. Â adoção da adjudicação do por LOTE por grupo/lote, demonstra-se ser mais vantajoso dessa escolha
comparativamente ao critério usualmente requerido de adjudicação por Menor Preço POR LOTE, em
cumprimento às disposições dos arts. 3o, § 1", inciso I, art. 15. inciso IV, ç 23, §§ l'e 2", tados da Lei n.
8.66611993:

3.1.- DA APRESENTAÇÂO DA§ AMOSTRAS:
3.1.i. Ápós declarado o vencedor, será soliciÍada a apresentação de amosfras de todos os latçs para a

a-nalise tecnica clos prcdutos â serem adquiridos. para ql,-e sejam previamente suLrmetidos ao ecntrole Ce

qualidade, observando-se a legislação pertinente, será concedido o prazo de até 24 (virrte e quatro) horas,
a contar de a data da solicitação para o licitante apresentar 0l (UMA) amostra de cada produto solicitado,
os quais deverão ser entregues, nos horários, das 08h:00min às l2h:00min. na Secretaria Municipal de
pâra üs lotes. a Educação. situada a Rua Santo Antônio, 62" centro, Antonina do Norte - Ce.
3.1.1.2- As amostras serão avaliadas par nukiçionista designada pelo munieípio, que devçrá apresentar
laudo sobre as análises dos nrodutos

4 * DO LOCAL E PRÁZO PARA ENTREGA DOS MÂTER.IAIS:
4.1. A realização das compras será de acordo com as solicitações requisitadas pela Conl"ata-ate, devendo os
mesrúús serem executados após o recebimento da respectiva Ordem de üompra. junto á sede da Secretaria
Municipal de Polítiças para Educaçãcr, ou onde for mencionada na respectiva Ordem de Compra, nG prazo máximo
de 10 {dez} días uteis;
4.7. ü recebimento dos produÍos será efef'iado i:os seguintes termüs:
9.2-1 . A entrega dos produtos deve se efetuar de forma parcelad4 de maneira a não comprometer o funcionamento
dos sistemas, recursos on deslocamentôs. Havendo necessidade de interrupção. esta deverá estar devidamentc
planejada e ser necessariamente aprovaiia pela Secretária Ordenadora de Despesa;
4.2.2. Pr*visoriamente, para efeito de posterior verificação da confonnidade dc produto corn a especificação;
4.2.3. Sefinitivantente após verificação da qualidade do praduto, pelo setcr responsável pela solicitação e
conseqilentemente ace itacão.
4.3. A contratada devená fornecer
Antonina do Norte.

os Bens no horario determinado pela Secretaria do Municipio de

RUA JOÃO BATISTA ARRAIS, N" 08 - BAIRRO CENTRO _ ANTONINA DO NORTE - CEARA - CNPJ
07.594.500/000148.
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CLAUSULÂ DECIMA _ DA§ SANÇÕE§:
8.l-O licitante que ensejar c retardarnento da execução do cerlame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na

execuçiio ci* Contrato, coffipoÉar-se de mo<iç inidôneo, fizer deciaração falsa ou cometer fraude fiscal, gâranticiô
o direito prévio da citação e da arnpla defesa, ficará irnpedido de licitar e contrâtâr com â Administração, pelo
prazo de até ü5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promor.icia
a reabilitaçao perante a prôpria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas pre',,istas no ecíital
e no termo de contrato e das demais cominações legais.
8.2- A Contratada frcará, ainda, sujeita às seguintes penalidaCes, em casc de inexecução tctal ou parcial dc
contrâto, errei de execução, exeeução irnperÊita. mora de exeeução. inadirnplemeritó contratuai ou tião veraçida{ic
das informações prestadas, garantida a prévia defesa:

I - Advcnêaei4 sanção de que trata o ineiso I do art. 87, da Lei n.o 8.666/93, poderá ser aplieada nos seguinies
CASOS:

a) descumprimento das +brigações e resp+flsabilidades assumidas na licitaçãc;
b) outras occrrências que passam acatretar transtornos ao desenvolvimento clos serviços da C*l-rÍatante, dexle
que não eaiba a aplicação de sanção mais grave.

I[ - Multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas
Municipais, pr meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM. â ser preenchido de acordo com
instruções fomecidas pela eontratante):

a) de 1r&"/" (um por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por dia de atraso na prestação dos serv-iços
ou indisporibilidade do mesmc, limitada a lAYa do mesmo valar;
b) de Zr*Y* (dr-ris por eentrri sobre o vair:r eeintratual total do exercício, por infração a qi*riquçr cláusula r-,u

condição do contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;
c) de Sr$Y" (cinco por cento) do valor c**tratual total do exercício, pela re*usa em corrigir qualquer sen,iço
rejeitado" caracterizando-se a recusa, casc, ã corteção não se çfetivar nos ü5 (cinco) dias que se seguirem à data
da comunicação formal da rejeição;

IiI - Suspensão tempoiária de participação em licitação e impedimento de contratar Çom ü fuíunicípio iie
ANTONINA DO NORTE, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

IV - Declaiação de inidcneidade para licitar aii contratar cúm a Âdministração Fública. Ênquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitaçã.o perante a autori<lade que apliccu a
penalidade, depois do ressarcimento à Adnrinistração pelos prejuízos resultantes e depois de deeorrido o prazo da
sanção aplicada com base nc inciso antericr.
8.3- No prscesso de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantida
nos prÍrzos de 5 (cinco) dias úteis para âs sanções previstas nos incisos I, II e III do item 8.2 suprâ e 10 (dez) dias
corridos parâ a sanção prevista no inciso IY dc mesmo itern.
8.4- O vaicr da multa aplicada deverá ser recalhido ao Tesouro Municipa! no prazo de 05 (cincc) dias a contar da
notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago! or, depositado. será automaticamente
descontado do pagamentc a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiênçia de crédita da
Contratada, o valçrr devido será cobrado administrativamsnte ou inscrito corno Dívida Ativa do Município e

cobrado mediante processü de execução fiscat, com os encârgos correspondentes.
8.5- As sanções previstas nos incisos III e flr do item 8.2 supra, poderão ser aplicadas às empresas que, em razãc
do çontrato objeto desta licitação:
a) praticarem atos ilíçitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
b) demonstrarem não poss*ir idoneidade para contratar corl a Administração Pública, de atos ilícitos
praticadcs;

sr:frerem definítiva meics fraude fiscal de

RUA JOÃO BATISTA ARRAIS, N" 08 _ BAIRRO CENTRO - ANTONINA OO NORTE - CEÂRÁ _ CNPJ:
07.594.5001000148.
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tributos.
8.6- As sar,.ções previstas nos incisos I, III e IV do item 8.2 supra poderão ser aplicadas juntan:ente conr a ds
incisu II da mesmo item, facultada a defesa prévia do interessadr-r no respectir'o prr-rcesso, no pruzo de 05 {cincoi
dias úrteis.

8.7- A Iicitante adjudicatririâ qus se reÇusar, injustificadamente, cm {innar o Ca*trato clentro d+ prazo de 02 (doisi
dias úteis a contar da notif,rcação que lhe será errcaminhada estarâ sujeita à imuita de S,0o/o (cinco por cento) rio
valor total adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, por caÍacterizar descumprimento total da
obrigação ãssumida.
8.8- As sariçôes previstas no item 8.7 supra i:ão se aplicam às dernais liciiantes que. apesar de iião vence<ioras.
venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordc com este edital, e no prazo de 48
(quarenta e oito) horas ecmunicarem seu desinteresse.
9 - DÂ ALTERAÇÃO CONTRÂTUAL:
9.1. A Ccntratada fica obrigada a aceitar. nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no
quantitatirro do objeto contrafual, até o limite de 25Yo (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato.
conforme o disposto no § 1e, do art. 65. da Lei de Licitações.
19. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRrOS.
I 9. l. As despesas decorrentes da(s) contrataçâo(ões) desta lieitaçâo correrão à eonta de reeursos específicos
consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerentes à Secretaria Municipal de _, cüin a seguinie
rubrica:

- nomenclafura:
Element+ de Despesa: - *omenclatura:
Fonte de Recurso: Recurso Federal.

RUA JOÂO BATISTA ÀRRAIS, N" 08 - BAIRRO CENTRO _ ANTONINÂ DO NORTE - CEARÁ _ ÕNPJ:
07.594.50010001-48.
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MODELO Dg PROPO§TÂ COMERCIÁ,L §INÂL $icitante venÊedor)

Âpreseatamcs Írossâ proposta pâra pres{âção des serviçes objeto da presente lieitação PrÊgãc, ãa Forma
Etetrônica n" 127_ acatando todas as estipulaçôes eonsignadas no respsstiva Edital ê seus arexss.

rlENTr§TCÂÇÃS B$ CO§CüRREITIT§ :

}{üME DÂ EMPRESÂ:

CNPJ e TNSCRIÇÃ* ESTAtrUÂL:

EEPR§SÊ?-ITANTE e CÂRGO: CÀRTEIRÂ DE lÊEN?llDÂD§ ç CPF:

ENDEREÇO e TELEFONE:

ÀGENCIÂ C N" §Â CONTA BÂNCÁEIA

Objeta:_

P'ROPOSTê.: RS {Pcr extenso)

ÇOF{DIÇÕÉ§ G§RÂI§

Â proponente declara conheçar oç tamos do instrumento convocatóíio q1le rege a presente licitação.

LÜCÀL § P*.Á.2ü DE §NTREGÀ;

"'alidade 
da Proposta: ú0 (Sessenta) dias;

O Licit**te deelara que, *Gs valeres apresentados aeima, estão inclusos tod*s *s trih*tss. encsrg<rs

tralialtristas. previilenciár=ias. fiseais e comerciais, i*xas. fretes, sÊgurús, elesloramentos de persoai-.

rusirs, demais despesas que pcssâm incidir sobre fornecimento licitado, inclusive a margem tle lucro.

Local e da1a.
J.úc de 202i

Assinatura

TTT\[I r lllvt rlE§cRrÇÃo III§D MÀRCÀ QTDE
tr/

LTNIT
v.

TOTAL
i

RUA JOÃO BATISTÂ ARRA*S, N" O8 _ gÂIRRC CENTRO - Âf\ITSNINA DO NORTE _ CEARÁ - CNPJ:
^a 
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PREFEITUR.A MUNICIPAT DE ANTONINA DO NORTE-CE
4. O Licitante autonza aBLL - Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrançabancária
referente às taxas tle utilização ora referidas, nos praizos e condições delinidos no Ànexo IV do
Regulamento Sistema Eietrônico de Lieitações da BLL - Boisa de Licitações do Brasil.

5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante"
mediante eomunicação expresffi, sem prejufza das responsabilidades assumidas durante o prâzü de vigência
ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento.
O l-icitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilizaçáo do
Sistema, elau até a concl*são dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações
prestadas rreste Termo, notadamente as inforrnaçÕes de cadasffo, alterações Çonúatuâis eiou rle usuários do
Sistema. devendo, ainda. informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.

Local e data

(Assinaturas autorizadas rom firma reconhecida em caÉório)

oBsEBvlÂcÃo I DBRTGATÓRÜO RECONTTECER FLRMÁ (EM CARTÓRúO) DAS ASSINATARAS E
ÁNEXÁR COPA DO CONTRATO SACÍÁL E ULTTMAS ALTERAÇÔES E/OA BREW RELÁTO
E/O A CONTRÁ TO CO?íSOLIDÁDO {A L{TENTICAI}AS}.

RUÂ JCÃO BATISTA ARRAIS, N" O8 _ EAIRRO CENTRS * ÂNTONINA DO NORTE - CEARÁ - CNPJ:
07.594.500/00ü1,48.

,{rl t lrtlltlt}r. Ft^ tf^EFrtarid lElJsr- I L



§OvçÂf'IÕ iltlIl{lFÂL

i)iillTgNlNA D0 N6fiII-
ssAo 0E LlctTAfiO

liitIlirjiu
COMI:

a ll-taall.t a Lt ,tf,tlÍ! ! qrf,ttlrr{
H} HGRTE PAG

PREFEITUR.{ MUNICTPÂL DE ÂNTONINÂ *O NORTE-CE
Ar§EXO IV.l

Âi.{Exo Âo TERMO DE ÂDE§ÃO Àü §I§TEMÂ ELETROXTCO üE LICITÂÇÔUS DÂ BLL -
BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL
rNDrcAÇÃs DE rj§uÁRro llo SISTEI§{Â

Razão Social elo Licitante:

CNPJICPF:

Operadores
I
I iiome:

CPF Furção:

Telefone: eelular:
Fax: E-rnail:

Whatsano
1 Nr:rrte:

CPF: Função:

Teleibne: Ceiuiar:
Fax: E-srail

Whatsapp

.,

í-pF. Função:

Telefone: Celular:
I].,-..I A-4, E-mail
Whatsapp

O Licitante reconhece que:

i. A Scnha c a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acessô ao sistema são de uso exclusivo
de seu titular, rão cabendo à BLL - Êolsa de Licitaçõss do Brasii nenhuma responsabilidade por
eventuais danos ou prejuizos decorrentes de seu uso indevido;

ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eietrônica poderá ser têito pela BLL - Bolsa de Licitaçeres,Jo
Brasil, mediante soiicitação escrita de seu titular ou do Lie-itante;

iii. A perda de Senha ou de Clrave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada
imediatamente à BLL - Boisa de Licitações do Brasil pârâ o necessário bloqueio de acesso;

iv. O Liçitante será responsível por todas as propostas. lances de preços e transações efetuadas no sistema,
por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagBmento

das taxas ensejará a sua inelusão no eadastro de inadimplentes da Br L - Bolsa de Lieitações do Brasll,
no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de
Chave Eletrônica.

Local e data:

{Âssinaturas autorizadãs eúm firma reconheeida em eartório)

RUA JOÃO BATISTA ÀRRAI§, N" 08 _ BAIRRO CENTRO _ ANTONINA DO NORTE - CEARÁ - CNPJ:
07.594.500/000148.
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PRHFEITURA §{U}-{TCTPÂI *E ÂNTONINA DO NORTE-CE

Â?{ãxo v

üusTü FELÂ UTiLíZr\ÇÃü Dü SI§TEiv{Â -- §Õ}vÍEi'{"E PÁ.ÊÂ Õ FüENECEDüR YENCEDüR

Editais publieedos pel* sistcma de aquisiçãc:

i.5?,,â {Linr e rueio por centoi sobre o vair:r rio içter'item acijudicaeio. çom vencimeutc çrtt é5 rl-ias apó=

a ad-iirdicação - lin-ritado ao teio máximo de R$ 600.00 {seiscentcs reais) por lúte/'item adjudicado,
e*bradcs r:çiJia*te bolet* bancár'ii,- er,: favsr da Í]LL - Bills* de LicitaçÕes do Brasii.

Editais publicados pelo sistema de registru de preços:

i.59,o {.Urn c rncio pr.ir r.'ciiioisobre o raloi'dtr irrtciiictn adjiidica,J,.r- eoiii veiiciiii*illu pâíce í;iei.' tltt
parcelas mensais {equivalentes ao número de meses do registro) e sucessil'as com emissão do br:leto
+m 6Ci{sesse*ta) dias após a a*J-f iidicação * eom limitaçã+ do tusto de RS 6ü0.00 {sei:c:entos renis)
---r-+^ri+^'---r:"r:^-r^ ^'L-^r--'- ^rr^"reholetobancárioernfali;:-daBi.i.- BolsarieLicitaçàespiI itliEr llçlll rlUjUUlç.lUlr. L(,1.,t duL,J lllsUld,ltç (rUlç(U UdllçAl IU çlíLdl tjl u.I l)L.1. - l)t,,)al

tl* Brasil"

C rião pâgântentii iios heiletas acifira iileüc;üílâciüs sujeitam o usuário a(-) pagarilefiio de niulta ilc 1".á e iuri;s
n:orat*rlas de 19/o ao mês, assiltl como inscrição em sen'iços de proteção ao crédito (SPtll SERASÂ e

aJt-,TRO.] e eadastr* dos inadirlplentes da Bl.L *Bolsa de LicitaçÕes do Brasil e al-t autotr!átieo eaneelanrento
,ie :ua Sr-rnhi: ilu de Chavc ilstrrinica.

Em caso de cancelamenÍo pelo orgão prcmotor (comprador) do pregão realizado na platafonna, o licitante
vencedi;r rer:eberá a <lerloluÇãri dos valores e\.e$tualmeltte arcadas côr1l o uso da plaíafarnr* eletrônica *a

.' I - ,/:- -, -_- --t-l--
Í e\[re{-r I v{ } l(}Lgi r[erII càÍrcuráu(].

DA UTTLTZÀÇÃO DE CÉLULÀS DE ÀPOIO (CORRETOR.{S) ÂSSOCIADÀ§

A iiire eriníraiação iie si-rçierlailes CELLILAS Dtr,,{FOIü icrirretoras) para ii roprÊs€ntâção juniri ao sistçrua

de PREGÕES. não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL - Bolsa de Licitações
d+ Brasil. A ccrretagem será pactuada entre üs a licita*te e a ccrrretora de acord* c*§r âs lêgràs usuais do
--^-^-.{.-lllçlL.1UtJ.

DÂS RESPONSÂBILIDÀDES COMO LICITÂNTE/FORI§ECE}OR

{-onro 1=icitacterF{rr'rtecedorr cr:rieordarnr]s e ãEuim{}s eorr! todr:s termris eontidr;s Ecste altex{"l e üos

responsabilizamcs por turnpri-lo integralmente €rn seus exprÊssos teri'Étüs.

Locai e data:

PRTffIIURA DI ÀNiONiFIA DO Nüíii{[
coMt§sÂo DE LtCiTAçÀ0

{Âssinaturas autorizadas com firma recanhecida em cartória}

GB§ERYAÇÃCI OBRTGÁT$RTG RECCNÍíECER FT*iç{Á TEM CARTÓRTO} DÁS
AI{EX R COPIA DO CONTfu4TO SOCIAL E ULTrMÁS ALTER ÇÕES ElOU
E/üU CONTLATü CONSOLIDÁDü {ÁUTENTTCÁDÁS}.

BKE

f

TA

RUA JOÃO AÂTISTâ ÀRRAIS, I'F Ü8 - BÀIRRO CENTRO - ANTONIHA OO NORTE - CEAftÂ - GÍTIPJ:

07.5S4.50*Í$ü4148.



6§V'Ril§ i{UKICIPÁL

AHTOHIÍ{A
TX} HORTE

coMr5sÃ0 DE LlctIAÇAo

PAG

PRE FHITUR4. I}f UNI CIPÂL DE ÂNTO NINÂ DO NORTE - C E

ÀNEXO !T

PREGÃO ELETRÔNICO N' /2*27

DECLÂRÁ.ÇÃO

i),lome da Empresa)

CNPJTMF N" se,:!1â{!â-

(Endereço Cornpleto)

Dsciarq sob as penas da Lei, que na quaiitiade de praponente do pr*cediment+ licitatóric,
sob a modaiidade Pregão Eletrônico no instaurada pela Prefeitura fuíunicipal de

qualquer d€ srias esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamcs a presente

ilocale $at"a)

iNome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS. Esta declarução deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada conr
o númerç do CNPJ.

RUÂ JOÃO BATISTA ARRAIS, N" 08 * BÂIRRO CENTRO _ ANTON|NA DO NORTE - CEARÁ - CNPJ:
07.594.500/0ü01-48.
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ANEXO }TI

PR§GÃO ELETBÔNICO N' tZgll

DECLARÂÇÃO

Qo{ome da Empresa}

C}{PJ/MF N' sediada

(Errdereço Completo)

Declara, sotr as penas da Lei, que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para sua

irabilitação no presente processü e que está cientç da obrigatoriçdade de declarar cconênçias
p*steriores.

(Local e Data)

{itiome e Número da Carteira de identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponsnte e carirrrbada conr
* nírmero da CNPJ.

RUA JÔÃO BATI§TA ÂRRAIS, N" 08 _ BAIRRO CENTRG - AI'{TONINÂ DÕ NORTE - CEARÁ _ CNPJ:
c7.594.500/0001-48.
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ÂNEXO }TII

rBEGÃC ELETRÔI{TCO N" t2ü71

D{CLARÂÇÃO

iliome r.ia Empresa)

í-\ ln r /r ír \-Ô
L- I\l-Ji ivlJ] i\ sediada

(Endereço Conipleto)

Deciara que nârr p+ssuír*cs, e$1 nossc Quadro eie F*sscai, e*rpregacics íIlritcrts ciç j I
(dezoito) $ics eifi trabalho üüturno, perigcso ou insalubre e em qualquer trabalho. menores de 16

{dezesseis) anos, sâlv* ira cr:ndição de aprendiz. a par-tir de 14 {q*atorze) *nos. em otrstr"'ância à Lei

Federal n'- 9854, rie 2?.1{}=99, qi-re â{irescefltüu a inciso Y ao aÉ- 2? ,Ja l-*i F*ilerai n" 866619j=

/t -' -7,- n---r

(Fio*re e lriú*ero da Carteira <ie Ider"rtiriade rio [-]eclarante;

ütss.

li Ssta declaraçã* detssá ser es:itiria e*r: papei ti*rb nlo <ia elnpresa prüp§;le:tte e cari$bêda c*tr o
núnrerc Cc CNPJ.

2i Se a empresa !ici**rte p,:ssuir l:1e:]ores rie l4 ar:+s apren<iir.es deverá deciara:= *ssa cc*diçã,.,'.

RUÂ JOÃO tsÂTIS?Â ARRÂI§, Nà SS - 8ÂIRRO CENTRO - AI"}TONINA DC NORTE - CEARÁ - SNP-}:

^1 
Eà^ t^^rnâ^4 I0ví.Jrr.rvvivvvI-q.
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trREFEITURÂ S{UNICTPÂL DE ANTONINA DO IqCRTE-CE
ANTXO IX

rRgGÃO EL§TRONICO N' i1tt?l

DECLÀRÀÇÃO

Mo'jelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa

de Pequeno Porte. {Na lripótese do licitente ser ME ou EPP)

(l{ome da enrpresa) , CI.íPJ / MF n" , sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os fins
de direito, especificamente parâ participação de licitação na modalidacle de Pregâo, {iue estou (amos,}

sob o regirne de MÊ1ÊPP 
" 

para eíeito dç disposto na i (- !2-1r'2í106

Local e data

Nome e no da c{rdula de identidade do declarante

RUA JOÃO BATISTA ÂRRÀIS, N" 08 _ BAIRRO CENTRÕ _ ÂNTONINÂ E}C NORTE - CEÀRÁ - ÕNPJ:
07.594.500r0001-48.
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PREFETTURÂ MUNICíPAL DE ÂNTONINA DO NORTÊ-CE
A*}.[EXO X

PREGÃO ELETRÔNICO N' l2çt2l

DECLÂRÂÇÃO DE RE§PON§ÀBILIDÁ,DE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do editâi do
Pregão..............................,da Frefeie*ra Munieipal de que &

e{§presa..,... ................1omou eonhecimento do Edital e de todas as
condições de participação na Licitação e se compromeÍe a cumpú todos os termos do Edital, e a
fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Lr:cal e 'lata:

Âssinatura e carimbo da empresa:

RUÂ JOÃO BATISÍA ARRAIS, hÍ" 08 - BAIRRO CE}ITRC - ÂNTONINÂ OO NORTE _ CEARÁ _ §NPJ:
07.5S4.5001000148.
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PREFETTURÂ. h{UNICTPAL DE ÂNTONINA DO I{
AJYEXü Xi- MINÚ-TA DE CONTRÂTO

cCIhr?RÂTü IYU ......,..,..".....

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRÂM, DB UM LADO À
PREFEITTIRÂ MUNICIPAL DE ÂNTONIJ§Â BO NORTE, E BO OUTRG
LADO A EivlpRE§A ..............,..., PAR4 O flM QLrE .{ SEGUIR §E
DECLÀRÀ:

Pelc presente instrumento. o fuiUNICÍPIO DE ÂNTONiNÂ Dü ir*ORTE - CE= pessoa juríclica <ie direito público
intemo. inscrita no CNPJ,!\{F sob o no através da Secretaria de Educação, ccm sede de sua

- ANTONINÂ DO NORTE - CE, nestê atÕ representada pela respectiva
Secretáría Sra. aqui denominada de CONTRA.TÁNTE. e do outro lado a Empresa ...........:
estabelecida flâ .........., inscrita no CNPJ,&'{F sob o no neste ato representada pelo(a) Sr(a) ..............,
porEdt-rr (a) dr: CPFIh{F a'- ................, ape*as denonrinada de CONTRATÂDA, finnanr entre si o presente
TERMO üE CONTRATC mediante as clausulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULÀ PRIT,IEIRÀ. DO F'UNDÀMENTO LEGÀL:
1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o n" /20XX, em conformidade
com o Decreto 10.024 de 20 de Setembrc de 2019, a Lei nu 8.666193 - Lei das Licitações Públices, clc os termcs
da Lei Federal no 10.520, ôe 17/ü7/2002.

CLÁLT§TLÂ §EGUN§À. DO OBJETO;
2.l.Constitui objero da presenre AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ÂLIMENTICIOS DESTINADOS Â COMPOR A
MERENDA ESCOLAS §A REDE DE ENSINO DO MLINICÍPTO DE ê.NT3NINA DO NORTE - EE, fudO
conlorme espeeificações eontidas no Termo de Referêneia. constante no Ânexo I do editai e da proprrsta
adjudicada.

ctÁusIrl,A TERCEIEÁ - DO VALOR, DO REÂJIiSTE A DO REEQUTLTBRIO §CüNOMTCO-
FINANCEIRO:
3.1 . O valor global da prese*te âvença é de RS , a sÊr pâgo em confonnidade eom a entregâ
no período respectivo, de acordo com as noias fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gesior da enrpresa.
acompanhadas das Certidões do INSS e FGTS, todas atualizada, observadas as condições da proposlâ e o seguinte.
3.2. C valsr do presente Contato não será objeto de reajurste anles de decorridos l? (doze) mescs do seu registro.
hipótese la qual poderá ssr utilizarlo o Índiçe IGP-M da Fundação Getulio Vargas.
3.3. REEQUILIBRIO ECCNOMICO-FINANCEIRO: Na hipotese de sobrevirem fatos i;nprevistos, cu
previsíveis porem de eoasequências incalculáveis, retardadores ou inrpeditivos da execução do ajustad§. (-,u ainda,
em câso de força nraicr. caso foftuito ou fato do príneipe. configurando álea econômica e-rtraordinária e

exracofltratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo
aditivo, ser restâhlecida a relação que as partes pâctuaram inicialmente entre os encârgos do eontratado e a
retribuição da administraçãn para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a rnanutenção do equilíbrio
econcmicc-financeiro inicíal do contrato, na forma do artigo 65, II *d" da Lei Federal n" 8.666193, alterada e

consolidada.
3.4. Independente de declaração expressãr, fica subentendido que, no valor pagc pelo contratantÊ, estão inctuídas
todas as despesas nec.essárias á execução dos ssrviços, inctusive as relacionadas com produtos" equiparnento e

mão de rtbras.

ctAUsuLA QUARTÂ - DO PRAZO DE 1TGÊNCrA CONTRATLTAL:
4.1 . O presente Instrumento tení vigência até 31 de Dezembro de 2A21 .

CIÁUSULA QUINTA _ DO LOCAT E PRÂZO PÀRA ENTREGA DOS MÀTERIAIS:

,tttl I L,lttlfirl
r ,.ko ., m }IORTE
'': .:.,' 

'ít'

PíiiÊi/fuhÂ

BUA JOÃO BATISTA ARRAÍS, NO 08 - BAIRRO CENTRO - ANTOilÍNA DO NORTE - CEARÂ * CilPJ:
o7.594.5001000148.
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5 - DAS OBRrG,,rÇÕgS »n CONTRÂTADÁ:
5.l. Á contratada para realizar os serv'içr:s, objeto do presente Coirfrato obrigar-se -x:

5.1.1. Cu*rprir integraimente as disposições dc eonffat*;
5.i.2. Responsabilizar-se pela enffegâ dos produtos objeto deste contrato, sendo ainda responsável por
quaisquer danos pessoais ou produtos inçlusive terceiros, ocorrid*s durante seu fornecimentc;
5.i,3. Respensabilizar-se e zelar pelo pagamerio de suas dividas em favor de terceiros envolvidos na
execução do objeto contratual, em pariicular na que se refere ás contribuições devidas á Prelidência Social,
obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos á Fazenda Publica em geral;
5.i.4. Mantcr. duruntç toda a execução deste eontrato' em c.)rnpâtibilidade com ãs obrig*çôes por ele
assumidas, todas as condições da habititação e qualificação exigidas na licitação;
5.1.5. Atendeí com presteza e dignidade o(s) se*'iço(si <,.bje1o deste contrato;
5.i-6- Aceiiar- nas niesinas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerein necessários na
forrna estabelecida no Art. 65, §l'da Lei 8.666193, alterada e consolidada;
5. I .7. Reparar, corrigir, ÍÊnro:-ê ou substituir, as suâs expensàs, nc total o$ em parte, o objetc do contrato em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
5.1.8. lndicar preposto. aceito pela administração, para representá-lo na execução do contrato. As decisões e

providencias que ultrapassarem a competência do representante do contratatÍo deverão ser eomunieadas a

seus supericrÊs eífi tsíítpo hábil para a adoção das medidas convenientes;

6 - DAS OBRrGÀÇÕES Oa CONTRÁTANTE:
6. t. A contratante obrigar-se-a:
6.1.1. Exigir o fiei c*mprime*to do e{iital e cor}trato, bem como zelo na prestação do fbrnecime$to e o
cumprimento dos prazos;
6.1.?. Notificar a CONTRÁTÂDA s*bre qualquer iri"egularidade na e*fegâ dos prod*t*s objeto deste
con-rrato;
6.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execução do objeto contratual;
6.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste instrumento, bem c*mo zelar pelo
cumprimento de todas as cláusuias conÍratuais;
6.1.5. Assegurar o livre acesso do CONTRATADO e seüs prepostos, devidamente identificados, a tüdos os
Ioeaís onde se fizer necessária a prestação d*s serviços licitad*s, prestando-lhes todas as informações e

esclarecimentos que, evenfualmente, forem solicitados;

7 . DO PAGÂMENTO:
7.1 . O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmeate solicitados os bens pelo MLINTCÍPIO.
na proporção da entrega dos bens liei-rados, segundo as autôrizações de f'ornecimento/ordens de c-ompra
expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa,
ac*mpanhaclas das Certidões Federaís, Estaduais e Municipaís, todas atualieadas, cbservadas a condições c{a

Proposta e os preços devidamente re,aistrados no Anexo i deste instrumenio.
7.7. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 {duas) vias e a
respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitida em *ome da Prefeitura Municipal de
A]§TONII§A DO }'üORTE - CE. com endereço na Rua Santo Ântônio. 62 - Centro - ANTONíNA, DO
NORTE, - CE, inscrito no CNPJ sob o no 30.96A.641 AS01-59.
7 3. A MLINJCÍPIO efetuará o pagarnento em até I0 (dez) dias, atmvés de eredito eÍE contê con'ente ruantitJa
pelo forneeedor, após o eneaminhamento da doeumentação tratada nos sub itens aiiteriores, cbsen'adas as

disposições edilícias e desta ata.
7.3,I . Caso constatada alguma irre-eularidade nas notas fiseais, faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor,
paÍa as nEcessárias correções, com as informações que motivar.tm sua rejeição. ccntando-se o prazo para
pâgamento da data da sua reapresentação.
7 .3.2. Para çada Orelem de Compra/Autorização de Fornecimento. o forneçedor cleverá emitír
fi rral /faÍr rra

7.3.3. Por ocasião do pagamento, será efçtuada consulta "ON-LINE" às ceúidões

nota

para
de todas as fiscal.

RUA JOÃO BATISTA ARRAIS, NO 08 - BAIRRO CÊNTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARA - CNPJ:
07.594.500tOO0í48.
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PR.ETEITURÀ MUNTCIPÀL DE ÂNTGNINÂ DO NGRTE-CE
5.1. Â realuaçío das compras será de acordo com as solicitações requisitadas pela Contratante, devendo os

rll*strlos sersrn exec*tados apos o recebinrent: da respectiva Ordem d* Compra. junto á sede da Secretaria

Ivtunicipal de ErJucaçãro, ou ende for mencionarie, na respectiva flrdem de Compra no prâz.] máximer de l0 (eiez)

dias úteis;
5.2. O recebimento d*s produt*s será efetuado *os seguirites term+s:
5.2-1 - A enrrÊga dos pr-odutos deve se efetuar de forma ptu:celada^ de maneira a não c*mprometer o funcionamento
dos sistemas, recursüs ou deslocamentos. Havendo necessidade de intemrpção, esta deverá estar devidamente
planejada s sêr necessariamente aprtrv*da pela §e+retária Ordenadora de Despesa
5.2.2. Provisoriamei:te. para eíeito de posterior verificação da conformidadç do produto ccir a especificação:
5.2.3. Definitivamente após verificação da qualidade do produto, pelo setor responsável pela sclicitação e

cclnseqü enter*ente aeeitação.
5.3. A contaÍada deverá fomecer os Eens no horáric determinadc; peia Seeretaria Contratante da h{unicípio eie

Anta:rina do Norte
5.4" Prazo de entrega, que se-rá de I0 (dez) dias úteis, a contar da data do ecebime*to da Ordem de eonrpra p+r
parte do licitante ven';edor

CLÂUSULÂ SEXTÂ _ DA ORIGEM DOS RECUR§OS:
6.1. As despesas decorrentes dâs eveÊt*aís cc*tratações que paderâo advÍr desta licitaçãc c*rrerão á ccnta
de recursrr-* especíÍieos ccrr-rsignader-s nt: respeetívo Orçamentrr Munieipai, inerentes áis,i secre^-raria(s)

contratante(s) interÊssadâs nâs seguintes dotações:

CLÁUSULÁ SETIMÁ - DO PAGA*IENTO:
7.1. O pagâErcnto será realizado ao fomecedor, quando regularmente solicitados +s hens pelo MLNICÍPIO. na
praporção da enffega <ios bens licitadcs. segundo as autorizações iie forneeimentorordens de eompra e;.ipedidas.
de conformidade com âs notas fiscais/faLrras devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das
Ce*idões Federais, Estaduais e Munieipais, todas atualizaclas, observ-arJas a condições da Proposta e os preços
devidame*te registrados no Àr:exo I deste instrumento.
7.2. ?or ocasião da enúega dcs produtos o contratado Ceverâ apresentar recibo em A? (duasrl .,,ias e a respecti.;a
NçÊa Fiseal. A Faturz e Nota Fiscal deverá ser emitida enr norfie da Prefçitura M*rricipal de ANTIININA DO
NCRTE - CE. com endereço na Rua Santo Antônia 62. = CenÍrc - ANTONiNA DC NORTE, inscriÍo no Cir'Pi
sob o no 3§.960.641!0001-59.
7 .3. O MLINICÍPIO efetuará o pâgamerto em até 10 (dez) dias. através de çredito em conta csrrente mantida pelo
for:recedcr, após o çr:camir:hamento da Cocumeirtaçác tratada nos sutr itens antericres, observadas as disposições
editalícias e desta ata.

7.3. i. Caso constaüada alguma irregularidade nas notas fiseais" fâir:ras. estas serão der,.olvidas ao forneçedor, para
as nscessárias correções, coã? âs infonxações que motireram suâ rejeiçãa. contandr:-se o prãzü para pagaruent,*
da data da sua reapresentação.
7.3"2. Para cada Ordem de Compra/Autorizaçãc de Fornecime*to, o forneçedor dçveú emitir uma única *ota
fiscal/fatura.
7.3.3. Por ocasião do pagamento. será efbtuada consulta "ON-LINE" às certidões apresentadas, para verificação
de todas as candições de regularidade fiscal.

ct-Áusut-À orrAvA- DAs oBRTGAÇÕus oe. coNTRATÀDA:
8.1. A contratada para realizar cs serviç*s, objeto do presante Co*trato obrigar-se -a;
8. i .1. Cumprir integralmente as disposições do Contrato;
8.1.2. Responsabilizar-se pela entrega dos produtos objeto deste contrato- sendo ainda responsável oor quaisquer
danas pessmis ou produtos i*elusive taeeiros, aeorridas durante seu fornecimento:
8.1 .3. Respcnsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiros envclvidos ::B execucão
do objeto contratual. em particular nü que se refere as contribuições devidas á
Trahalhistas. Segures e aos Tributos a Fazenda Pública ern gerah

Social, obrigações

RUA JOÃO BATISTA ARRAIS, N" 08 _ BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE
07.594.500reeo148.
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PREFETTURA IUUNI C I PÂt DE .ÂJ{TO NINA DO NG RTE.C E
8.1.4. ivÍanter, durarrte zoda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,

tcdas as sondições d* habilitação e qualificaçãa exigidas na licitaçãa;
8.1 .5. Aterder com Frestezã e rjignidade o(s) serviçt-r(s) r:bjeto deste e.)trtrato:
8.1.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na forma
estabelecida no Art. 6-{. § I" da Lci &.666/93. alterada e cansolidada;
f . i.7. Reparar, corrigir-- remove ou substituir-- âs suas expefisâs. no total üu eln pai"tÊ, o objeto rÍo contralr'r em que

se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
8.1.8. Indiçar preposta aceito pela administração, pâra representá-lo rta exesução do contrâtc. As decisões e

providencias que tiltrapassarem a competência do represenÍânte do cantratado deverão ser comuiricadas a seus

superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;

CLAUSLILÁS NOT'{Á _ DAS OBRIGAÇÕTS »A COHTRÁTÂNTE:
9.1. A contratante obrigar-se-á:
9.1"1. Exigir o fiel eunrpriment* do edital e eontrato, bem conro zelo na prestação do tbrnecintento e o
eumprimento dos prazos:
9.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na entrega dos produtos objeta deste contratc:
9.1.3. Acampanhar e fisealizar junto a Contratada a execução do objetc, çontratual;
9.1.4. Efef;ar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste instrumento, bent como zelar Felo
cumprimento de todas as cláusulas contratuais;
9.1.5. Assegurar o livre acesso do CONTRATÂffi e seus prepostos. devidamente identificados" atodos os locais
onde se fizer necessária a prestaçã* dos serviços licitados. prestandolhes todas as infermações e esclareçimentos
que, eventuatmente, forem solicitados;

cLALrSLrr.A DECtlHÂ - DA§ SÂNÇÕE§:
l0.l -O licitante que ensejar o retardamento da execução do certamç. não mantiver a proposta. falhar ou &audar
na execuçãc do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou comet€r fraude fiscal,
garantida o direito prévio da cit-tç.ãa e da ampla defesa, fieará impedidc de licitar e coiltratar coÍn a Administração,
pelo prazo de até 05 {cinco) anos_" enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição or; até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autcridade que aplicou a penalidade. sem pre.iuízo das multas previstas
no eelita! e no termc de çontrato e das elemais eominações legais.
rc.z- A Contratada ficará. ainda-- sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução total ou parcial do
contrato, erro de execuçãn, execução imperGita, mora de execução, inadimplemento contratual au não veracidade
das infor:rações prestadas. garantida a prévia detesa:
I - Advertência. sanção de que trata o inciso I do art. 87,da Lei n.o 8.666/93. poderá seraplicada nos seguintes
ÇASOS:

a) descumprimento das obrigaçôes e responsabilidades ass*midas na licitação;
b) outras ocorrências que possâm âcârretar trânstoflros ao desenvolvimento dos serviços da Contratante. desde
que não eaiba a aplieação de sanção mais grave.
{l - Multas (que poderão ser reealhidas em qualquer asência intesrante da Rede Arrecadadora de R-eecitas

Municipais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM. a ser preenchido de acordo com
instruções fomeçidas pela Contratante):
a) de l,$Yo {um por eentei} sobre o valor contratual total do exercício. por dia de atraso na prestação dos serviços
ou indisponibilidade do mesmo. limitada afiYo do mesmo valor;
b) de 2,*% (dois p*r cento) sabre o valor eantratual tatal do exercieio, por infração a qualquer cláusula ou
condição do eontrato. não especifisada nas demais alíneas deste ínciso. aplicada em dobro na reincidêneia;
c) de 5,O7o (cinco por cento) do valor contratual totai do exercício, pela recusa em corrigir qualquer serviço
rejeitada- caracteúzando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 05 (cinco) dias que se seguirem à dâta
da çomuniçação fonnai da rejeição:
Ill - Suspensão temporâria de participação em licitação e impedimento de
ANTONINA DO NORTE. por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

o Município de

perdurarem os
motivos determinantes da ou até a a ue

RUA JOÃO BATISTA ARRAIS, N" 08 . BÂIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARA - CNPJ:
07.5S4.500/0G0i48.
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PREFEITURA IVIUNICIPAT DE ÀNTONINÂ DG NORTE-CE
per:alidade, riepois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido a prazo da

sarção aplicada com base no inciso anterior.
I ü"i- No processo de apiicação de penalidades é asse*Eurado o direito ao contraditório e à ampla defesa= gêrântidâ

ncs prazos de 5 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 10.2 supra e 10 (dez)

dias corridos para a sanção prevista no inciso IY do mesmc item.
1ü.4- O valor da multa aplicada deverá ser recoihido ao Tesouro Murricipal iio prazo de 05 icilico) dias a contar
da notificação ou deÇisão do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou de.positado, será automaticamente
descontaclo do pagamentc a que a Ccntratada fieer jus. Em caso de inexistênci* ou irtsuficiência de erédito da

Conti'atada. o valor devido será ecbiado admiiristrativamente ou inscrito como Dívida Âíiva do §{unicípio e

cobrado mediante processo de execução fiscal, com os ençaÍgos correspondentes.
I§.5- As sanç:ões previstas nos incises Itr e tY do item l$.2 supra, p*derão ser aplicadas às empresâs que, em

razão do contraro objet* desta licitação:
a) praticarem atos ilícitos, visando fr.rstrar os objetivos da licitação;
b) demonstrarenr não possuir idr-rneidade para eontratar eonl a Administração Pública, enr r.irtude de atos ilícitos

Fr'áaicados:
ci sofrerem condenação definitiva pôr praticar€m, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos.
I0.6- As sanções previstas nos incisos I, III e IY do item l0.2 supra poderão ser aplicadas juntamente eom a Co

inciso II do mesmo item, fàcultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 lcinco)
dias úteis.
1í).?- A licita*te adjudieatária que se recusâr, injustificademente, erx firmar ü Cünfâtci de*tro do prazo de 02

{dois) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita à multa de 5r0Yo (cinco pcr cento)
der valor total ad-iudicado, sem prejuízo das demais penaiidades cabiveis. pÕr câracterizar descumprimento total
da cbrigaçã* assumida.
10.8- As sanções previstas no item 10.7 supra não se aplicam às demais licitantçs que, apesâr de não vencedoras,
venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de eonfiato. de acordo cnm este edital, e no prazo de 48

{quarenta e c'ito) horas çomunicarem seu desinteresse.

CLAUSULA DECII\{A PRIMEIRA _ DA RESCISÃO:

I 1 .1 , Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pele contrâtânte, por c*nveniência adnrirristrative ou por
infringência de qualquer das condições pactuadas:
I 1.2. O nãc cumprimento das dispo,sições especificadas neste contrato implicará automaticamente eííi quebra de
ccntrato- ensejando reseisão admixistrativa nc art. 77 daLei Federal &.666193, reconhecides desde já os direites
da administração, com relação as EorÍnas contratuais e as previstas em Lei ou regulamento dispostas no presente

lnstrumento;
11.1. O presente con-trâto e reseindível ainda. independentemente de qualquer interpelação judieial ou
extrajudicial, nos casos de:
11.3.1. Clmissão de pagamento pela sontrate.$te;
11.3.2. Inadimplência de qualquer de suas clausulas por qualquer umas das partes;
i i.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 ar*bas as partes:
i 1.3-4. No e.aso de não cumprimento de qualquer das clausulas deste eontrato. a parte que se sentir prejudicada
poderá reincidi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com a antecedência deÍinida no
subitem anterior.

CLÂUSULÂ D[CIMÂ STGUNDÂ _ DA ÂLTERAÇÃO CONTRÁTUAL:
12.i- A Contratada frca obrigada a aceitar. §âs mesmas condiçôes contratuais. acréscimos ou supressões no
quantitativo do ob.ietc eontratual" ate o limite de 25on {vinte e cinco por cento) do vaior inicial do Contratc,
conforme o disposto no § 1o, do art. 65, da Lei de Licitações.

BATISTA ARRAIS, N" 08 _ AA'RRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE -RUAJOÃO
07.594.50010c0148.
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PR.EFEITUR.Â I\,fUI'{ICIPAL DE ÂNTONINA DO NORTE-CE
CLÂUSULÀ DECIMÂ TERCEIRÂ _ DÀ PUBLICEÇÃO:
13. i . Esie contrato deverá ser publicado por aÍixação em local de costume, ate o quinto dia útii do mês sutrsequente
á data de sua assinsturâ.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DTSPOSICOES FINAI§
l4.l.Declaradas partes que este Contrato c*rresponcle à manifestação final, cc>mpleta e excluÉiva, do acordt:
entre elas ceiebraíio;
l4.2.Obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações par ele assumidas, tcdas as condições de habilitaçãc e qualificação exisidas na licitação.
14.1. Fi*a nírrreado eonro Fiscai desse Clrntrate er(a) Sria) o quirl cieverá
exe!-cer em toda sua plenitude a ação de que trata a Lei no 8.666193, alterada e consolidada.

CLAU§LILA DEetrUÂ QUINTÂ- Dü FÇEO:
15.4. O foro da Comarca de Antonina do Norte é o competente pam dirimir questões decorrentes da execução
deste Cantrat*, em obediência ao disposto n* § 2o do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junhc de 1993, alterada e

consolidada.
Declaram as partes que este contrato correspondente á manifestação fmal, completa e exclusiva de acordo entre
elas celebrad*, assinado o presente contrato j*ntaments co*r âs testemunhas Íirmadas. Antanina do n*orte - CE.

ANTONINA DO NORTE-CE, _ de _ de

II{UNICÍPTO DE ANTONINA DO NORTE

<Rome do serretário gesÍor>
§eeretária de <§ecretaria>

<NOIITE DÂ EMPRESA>
<NOME DO REPRE§ENTANTE>

Cüir'{TRÂTÀDÂ
TESTEMUNHA§:

t

ÂF{EXO I DO CONTRATO N"

I

ITEM DESCRhiTNÀÇÃ{i QUÂNTIDADE UNIDÂDE MÂRCÀ v
UNT-
R§

v"
TOTAL
R§

I :.xXk->ixx:=Kx xli x)a
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