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REcÀo

RFvrnÊNcrÂ Do MUNrcíPro oE
Í

OBJETO: Pregáo Presencal para Regislro de preços do tipo menor preço por ilem que
objêtva á 6nlrá1áÉo de empresa espeo6liz6da em ÍoÍnecer sénerô armentico
reíe çõês e lanches paÍa alender ao lnsliluto de Prevdência do Mlncipo de
Abaeleluba-PA, coníornre dêsffções ê especiíeÉes apÍesenladas no Anerc ll do
pÍesenre Ednal, na [loda idade Pegão na lorma PÍesenc]a lúenor PreÇo PoÍ llem

RECÉBIMENTO OÂS PROPOSTAS ESCRITAS: av oom Pêdrô ll, ô " 915 CEP
68.440-000 B. ro do Cêntro - Abaeleluba - PaÍá, Saa de Liciláções do lnsiluto de
Prevdênca do Mun cipio dê abáêleluba/PA

TNFoRMACÔES:com ssão Pêrmãnenlê dê LicilaÇáo

Á!§g-SEED[4!

MODALIDADE DE LlclTAÇÃO: PREGÃo
PRESENCIAL PÂRA REGISTRO DE PREÇO§
MENOR PREçO POR ]TEÍú, ÀTRAVES-DO
INSTITUTO DE PREVIDENCIÀ DO MUNICIPIO
DE ABAEÍEÍI,JBÂ,/PA.

CAoASTRAII/IENIO DAS PROPOSTAS EscRlTAs: oa 03 de março dê 2023, às
10 00 horás. NáAv Dom Pêdro ll n."9l5,CEP 63 440-000, Bairro do CentÍo -
Abaetetuba - PaÉ Sâlâ dê L cltâçoês do lnslitlto de Prcvrdência do [,lun cípio de
Abaetet!ba/PA.

tNicto DÂ SEssÂo: ÀBERTURA E D|SPUTA DE PRÊçoS: oiâ 03 de márço de2023. às

LOCAL DA AUO|ÊNCIA PÚBLICA: Av Dom Pedro ll n.'915 CEP. 68440-000, Bario

docenlo Abaetáuba-Pârá sâlâ de Liciraç@s do nslitulo de Previdência do Municipio de

RETIRAOA DO EDITÂL: Sala de Licilações.Jo lnstilulo de Ptevidência do MuncÍpio de
abaetetuba/PA.

E-MAIL: omaabaeielubaaôomai com

Áv.DômPedbÍ n."9r5 CEP ô3.44!000 BaíodoCenro-Áh#biuba-Píà
rehrDis (§1) se351.0377
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FINALIDAoÉ: REGISTRo DE PRECoS IDECRETo 7.892/20131

I.I.O INSÍITUTO DE PREVIOÊNCIA DO MUNICiPIO DÊ ABAETETUBA/PA, POT

inlermédiô de sua PREGOEIRA OFICIAL DÀNIELLY FARIAS CORREA, torna públlôô,
parac.nhecimerto de lodos os interêssádos, que faú realzar licilaçao na modalidade de
PREGÃO PRESENCIAL PARA FINALIDADE OE RÊGISTRO DE PREÇOS dO tiPO

IVIENOR PREÇO POR ITEÍú, @nÍormê dêscÍ to neste Édlal e seus anexos de
confo.m dade com a Lêl no 10 520/2002 Decrelo n" 3.555/2000, Le 8.666/1 993, Dec.eto
n'7 892/2ol3 e LeiComplemêntâÍ 123, dê 14 de dezembÍo dê 2006 a terada pela LC 147
de 07 de agosto de 2014
l.2.As Propostâs escrlas de Preços dêverão ser entÍegLes no Dra 03 de março de 2023
no Sala de Lictâçõês do lnstiloto de Previdência do lúunicip o de Abaeteluba Silo à Av
Dom PedD I n.'915,CEP 63440- 000, Baino do Centro -Abaetetuba Pará
r.3.Os envelopes @ntendoos Oocumên1os de HábilitaÉo delinidos no objeto deste Edilal
e sêus Anexos deveÍão sr ônrrêsu6 aô PÉgoerrc e Equipe dê Apôio, no DE 03 de
março de 2023, na etapa do credenciamenlô
Ll. As emprêsas vencedoÍás do certame têrão quê obrlgatoriamenlê possun
CERTIFICADO DIGITAL (E- ÇNPJ) para assinaturâ dgitalnaATA de Regislro de P€ço e
ôú Cortralo na dala maÍcada pêlaCPL
l.5,,as empresas que oplãrem por retiÍâr o Editâl viã online (Poftal do Tc[r), dêveráo
enviar pa.ao ê-maii da CPL ( pmáabaeleluba@gmai com) o Recibo de Relirada dê Edlla
@nÍorme o Anexo X desle Edital no p6zo de até 24 horas qoe antecede a abêrlura do

r 5 r O Íequ sllo do lem 1 5 se dá vsando êvenlua ne@ssidade dê
comunEação dneia enlÍe o lnslilulo de Previdênciá do lrlunicip@ dê
Abaeleluba - lPÍllA e as êmpÍesás nteressadas em panicipar da presênte
licitação solctamos prêencher ê env6r os dados do Termo de Re@blmento

o não envio dos dados êxmná ô lnstilulo de responsabiidade de
comunicãção d reta de evenlos rêlaclonádos ao procêd rnênlo licitalóro
ressalvada a obngaioriedade pelâ legislaÉo de elerénciâ, de sua
publicâçâo na lmpÍensa oíciã e/ou em jomal desrándec,cuação.

Àv DônPemol n.'sr5 cEP 634C) 000 3aÍ0dôC fô.Abererula P ã

Telerore lsl)9s3510377
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O prêsênlê Pregão tem por objêto: PÉgão P€sêicál pâra Regish dê preços do lipo
meôor pÍeço por ilem que objeliva a 6ntÉla€o dê êmPÍesá especialLzâda em rornecer
gênero almenlíco refe 6es ê la.chês, para alendêr ao lnstitlto de Prêvdéncia do
Muncip@ dê abaêtetuba PA, conÍornrê descrições e especiícações ap.esenbdas nô
Anêxo ll doprêsênle Edital, na Modalidade Pregão, na íoÍma Presencial Menor Preço

]. DÂS CONDIçOES DEPARTICIPAçAO I{

2 1 DA OUANTIDADE DE FORNECEDORES Â SEREIú REGISÍRADOS

Caso o primeio colocádo náo dLsponha dê condiçoes de alendêr ntegrã menle a
necessidade da Adm n stráçáo, poderão ser Íegishádôs lantos forne@dorês quantos
necessá.ios para que em Íunçáô das p.oposlas aprêsênladas *já alngida a quânndade

lola eslmadâ para o item Em lodo o caso a convocaçáô desses icila.lês
rêrnanêscêntês dêpenderâ de sua exprêssa anuênciâ em lornêcêr ao mesmo preço
proposlo pêLo primêim @lo€do.
Pa.ásraio primêúo. Qlando da emssáo dãs ordens de Íorneclmento (Anexo lX) deveé
ser respe tada a ordem dê classlícãÉo dos forneedores conslanlês da Ata
Parágraío sêqundo Os órgãos pardcipanles e náo pairicipanlês do rêgislro de preços

deveÉo quando da ne@ssidade de fomêcimênto solEilãr ao órgâo gerêncádor que
indlque o fomecêdor a ser conlratado.

2, DO OBJETO

l.l. Poderão part clpâr do presenle P€gão, â empresâ que atender ã todas as e, gênc as
deste Edita eseus A.êxos incluslvequanlo àdocumê.1ação
-A empresa pariicipanle dêstê cerlamê deverá estar ern peno cumprimento do disposlo
no inciso XXXlll do árt 7'da Consttuição ê na Le n.'9 854, dê 27 de outLbo de 1999
podendo serêx g daa comprcvãçáo a qua quer lempo
Não seú admilldã, neslê Pregão á pánicipação de:

. Emprêsas qúe sê encontÉem Recuperação Jüdicialou ErlEjudicialôu em processo de
íalência sob concurso de ffêdo€s. dissoluÉo ou liquidação, quê eslejam com o drcilo
de licilar e contralarcom a Adírinisração Pública slspensê ou que por eslã tenhâm sdo

- Empresas consl lu idas em @nsôrcos e pêssossÍisicas

3.r.1. Tambem só pôdeÍá panrcipar as emprêsãs que âtenderem a lodas âs
ex géncias conslántes deste Edilal e sêus Anexos corendo poÍ sua conla
todos os cuslos dêcoíêntes da e abo.ação e aprcsenlaçáo de suas propostas,
não sendo devidâ nenhuma indenizÉo às licilanlês pela Íealzaçáo de las

:]-2. Náô $rá admtidâ nesta icilaçáo a participáÉo dê empésas enquadÍadâs em
qua squer dashipóteses a sêguÍele.€das:
r) Oue se ârcontÉrn sob Íalênc a. recupeÉÉo iud c aL conc!6ô de credores dlssolução ou

Av DDmPeúo i " 315. CEP.63 440n00, Ba m do ceítô.Ab*ieubã - Paê
relehl (9r)rt':' 0€'
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[)Q!e em resime de consórco quaquêr que se]a sua íorma de consltulção. sejâ
conúo adoÍa côlqáda ou subsldáÍia entre si

gQue, por qLaisquer mol vos, lenhâm sido declaÍádas inLdôneas ou punidas com
suspensáo pôÍ órgáo da Adminisirãçâo Púbiica DÍêla ou lndirela, nas esfeÉs Federa
Esladuâl ou ll,4unicpal, desde que o Ato lenhasido publicádo .a mprensa onca ou
Égistrado no SICAF, conlorme o caso peloórgão que o prati@u enquanto perdorarem os
motivos deierminantes da pun ção
d) Estrãngeúasque náoruncionem nô Pâis:e

.) SeruidoÍ dê quêiquff óBãô oú enl dáde vinculada ao órgão promotor da I cilaçáo bem
como. à empresa da qua o seturdor seja serenie, administ.ador, sÓco d.isenie ou

r.3- Havendo interesse ern pârlicipar no ceÍlamê, dê lúcroempresã ou Emprêsê De
PeqLeno Porte, optante ou não pelo sstema simplês conÍoÍmê eslabe ece os d tames da
LêiComplemenlar 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei FedeÍâ no 147 de 07 de
ágosto dê 2014 ê êm obsetuáncia a ndaaos AÍlgos 47 e 48 da ei@mplemenlar 147 de
07 de agosto de 2014, a mesmâ deved disponlblizaÍ nslrumenlô que a qualfique @mo
tã comprovando serem sedadas no municipio de Abaêtêtuba-PA, devendo ô respectivo
inslrumenlo seÍ enÍegue diretamente ao Pregoe ro Ofcia do lnsllulo no álo do

3.3,r -Este lnslrumenlo convo€lório em atendimento à ao arl 48 inciso I dâ
Lei complementar 147 de 07 de âgosto de 2014, pÍocedendo a
ontrâlaçaô dos ilens @tados ate R$ 80000,00 com exclLrsvdade às
Miüoempresás ê Emprêsás de Pequeno Porte, e eslabele@do ê prôídade
dê coÍltâlâção paÍa as microempresas e empresas depequeno porlê sêdiadas
o@l ou reg onalmêntê nêsie caso espêcíco ate o limie de l0ol. (dez por
cento), Íomenlando âssim o mercado local conc iándo duas dÍeÚzes
consttuclonais da ordem econômica quais sêjam o desenvolvmenio Eg onal
(ân. 170, Vll da cF) e traiâmento íãvorecido às emprêsas de pequero porte
(an 170, lX da CF) eía pnoÍidadê nâo se aplica €so não sêja atendido o
qu.nlitãlivo dê lÍês lúlcroempÍesas ôu empÍesas de Pequeno Porte sediadás no loÉl
em enlen dimento áos aí 49 inciso ll da Le compLemênrar 1,Í7114

r.r.No início da sessão, cadã empresa icitantê poderá crede.car apeias um
represêntante o qua deveÉ idenliícaÊse lonlo ao (a) Presoei@ (a). aprcsenlando a
respecliva cédu!â dê dê.tidade o! documenlo equivalerte e comprovândo. por ínêio dê
instumenlo pÍóprio. podeÍes paÉ fomuaÉo de prcpostás (lances verbais), oÍerla de
descontos e para a práti@ dos demais atos nerênles ao cetume
'r.2. Sê a empresa seíizer rêprêsentâr porprocurador! fazse necêssário:

4.2.1- À. ProcuÍação, atÍavés de oltoÍga por nsltumenlo público ou paÍlicular
nesté último csô em frmâ rêôôôhêcida em €Ító.io Tarto o instrumento
públi.o como o padicu aÍ dêvê.ão conteÍ mençãô expressa de que lhe conÍere
amplos poderes, inclusive para Íormu ar olêdâs ê laices de preços para

Av oom Pedrc, i' 915. cEP. 63.4,$.000, 3âío do ceÂro Àbereruba PâÍà

rereíom Is11ee351.037?

4CREDENCIAIIIENTO
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re@bimento de ntimações e notf@çõês, dêsistôncia oLr não de recuBos bem
como dêmáis atos peninentes ao ceriame inclusvêsê o parlicipánte poderá
assnar a Atâ de Reg slro de Preços ou o ContÉlo que sêÉo gâÍados caso a
êmpresa seiá ôqrava vencedora
9g
4.2.'l - B. Caná de credenciamento com assinatura rêconhêcida êm carlório
Qlal dará poderes apênâs pârâa .epresêntaç3o pará os atos do certame e
interposição de eventual recure. (Anexo |v)

Obs Caso o conlÍálô soca ou eslalúlo determ nem que ma s de umá pêssoa
deva assinar os docLmentos oliciáis de translerência de poderes â têrcêtos â
Ialla dê qualquer uma das ássinátúEs inválida o documenlo pãÍa os Íns desse
pÍocêdimênto lctâtóro
r2.2, Cópia dacédula de ldenldade do rêpresêntãnle.

r.2,r. Cópia do ato constiiutivo, êslalulo ou conlÍêlo soca em v gor
dêv damenleregEl.ado para dentiíie€o daquêle que oulorgou os podêÍes ao

r,ú, Cópiadacédulê de ideitidade do pÍoprielário da empesaê sócos sehouver

4.3 Fa4.do-sê reprêsentar a licitante pelo seu sócio{erénte, dirctorou propriêtário:

rr r Cárláô dê CNP.I

'r.r.2. Çópia do ato consl tutivo da empÍesá eáteraÉes sehouver

'r.r.r. Cópia dacédulade identidadedo proprielário e sócDs sehouvêr

r,3, Os documenlos mencionados nos llens anteriores, ncusive o documê.lo de
identiíeÉo do rêpresenlánte .redenciâdo, deverão ser apresenlados em Íoloóplas
áulentedas o! íôlocóp as simples, ácompanhãdas dos respectivos orgnais, para a
devda autenlcaçáo pêls Equipede apoio no mome.todo CeÍlame
4.1,4 m croêmprêsã ou emprêsa de pequeno porlê quê oplar por usuÍun dos beneíicios
êstêbêecidos na Lei Complemênlar FedeÍal 12312oa6 e 3 alleração dadá pea lei
complementar 14712014 deverá apÉsenlâr junto ao credenciamento

4.4.t Quando optante pelo SIIIIPLES nacional:

rt cópa dô ênquádrámêntô dê ÀiúEPP emildo pêlá JUCEPA

b) compÍovânle de opçáô peo simples obldo no sítio da Secrelaria da Re@ila

4.4.2Quando não for oprântê pêto sl PLES nacional:

b) cópra do enquadramenrode IúE/EPP emrtrdo pela JUCEPA

a)decaraÉo de impôslo de Íêndá o! balánço palrimoniale demonsiEção do
resuLtado do exercicio-DRE comprovandoler receila bÍltadenlro dos llmiles
e§lâbêlêcdos ios incisos Iê Ildo art. 3 da Lc 12312006: e

,r.5. Câda credenciado podeÉ repÍesenlaÍ apenas uma empresa lclanle
{.6.4 náo aprêsenlação dos itêns 4.5.1 e 4.5.2, impossibilitará o parricipânte de usuÍru Í
dos dÍe tos da Le Complementar I 2312006 e ás alteÉÉes dadãs pelã e complementar

Av.00mPêú0I i '915 CEP 63!,111000 BaíodoCúto-AbeEluhâ-Paá
rerêtum: Fl l sem1.0377
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s. r . As PÍoposlas escr tas de Preços deverão seÍ êntreguês no D â 03 de março de 2023
devidamenle lafiados, oa Av Dom Pedo ll, n o 91 5, CEP 68 440-000, Báiro do Cenlro -
Abaeleluba - Pârá, Salá de Licilaçôes do Instituto de Prevdêocia do lMunlcipio de

s.z.A rêun ão para rccebimento dos envelopes e cádastramenlo das PÍopostas de
Preços será púbricâ, dirigida poÍ um (a) P.egoeiro (a), em conformdade @m este Edtáre
seus Anêxos na Av. Dom Pedro ll, n .915, CEP 68440-000 BairÍo do Cenlro -
Abaêlêluba - Pará Sala de Liciraçóes do lnsl tuto dê Previdàca do ÍVuicípo de
Abaêlêlubâ/PA no Oia 03 dê março dê 2023, àsí0:00horâs
s.r. Declárâda abeÍla à sêssáo pelo (alP€soerc (a), o (a) (s) repÍesenlanlê(§) da(s)
Empresã(3) icilante(s) enlresárá (áo) os envêropes conrendo os documenios de
habiilâçáo, não sendo aceila, ã panirdesse mo.nenloa admissão de novos licilanlês.
5.r. O envêlope da Pmposta de PÍeços deveá úázer expresso em sêu êxterioÍ, as seguintes

5,5, O envelope dos Doclme.los dê Hablitaçâo deverá lrazer exp.esso em seu exierior,
ãs seguintes informâÇóes:

ENVELOPE 02 - DOCUMEI{IO§ 0E íABLITAçAO I{SfiUTO DE

PREVIDÉ cIA Do MUNIciPIo DE AEÀETETUB,Á]PÂ

PREGÀO N"O02 2O23.IPMA-PP§RP RÀZÀO

§OC|ÂL E N" 0o C,N,P,J. DO UCITÁNÍE

DÁIA: 03 de maÍç. dê 2023

rebfôiê (e1) e!351{37

147114 porém náoo impedÍá de oÍenaÍ anc-.s vêrbais ou q! alquer ouúo alo do ceÍlame
4,7.lnicadá á Sessáô *Íá vedada a substrtuiÉo do reprêsênlãnle da empÍesã
devidamente credencado ainda qrê esleja mundo dê insltumeôlo procuratóÍio côm
poderês e<oeciÍ@s savo pôÍc€so roÍlJrto ou bçB - àro'

.r.3.4 íata ou incoíêção dos documenlos mencionados nos itens 4,2, e 4,3 não
impl cará a exc usão da empresã em panic par do ceÍtame mas impedirá ô ÍepÍesenlánte
de sê maniÍêstár nâ ap.esentação de lanes verbais, da negociação de p.eços de
dêclâÉrâ irtenção de nterpor ecuBo de renunciar ao dÍeilo de intêrposlÉo de rccorso
e demas tasesdo p.o@dimento lictatóriô
r.e. Os docuÍnenlos de credenciãmento deveráo ser entregues no inicio da sessáo
sepaÍadamêitê de quâlquer envelope prelerenc a mente em pasta @m g6mpo e
numeradas seqúenclalmente

s.6, hicialmente, será aberto o Envelopê 01 - Proposla de Preços, após nâ segurda Íase, o
Envêlope 02 - Oocumêntos dê HabilirâÉo.

5. RECEBIMEI{TO EABERTURA DO§ ENVELOPES
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6.2.7.|úárca dos produlos oÍedados

i.'f

ó.r, A Proposlâ dê Prcços devêrá ser apreseniada em uma via datilograíada ou
mpressâ, rêdigida com claÍêza em linqua poduguesa slvo quanto a expÍêssóes técn€s
de uso @Íente, sêm allernalvas sem êmendas, sem rasuras ou €nlrelinhas
devdamenie dâtadas e assinadâs nê úllma tolha e rubr€dãs nas demais pelo
representanre leqã da licitãnre.

6.r.r.A pÍopôslã, deveÉ obrigãto.iamente conter todos os ltens descrtos
abaxo sob pená de desclassilicação

6.2. Nê Proposta de PÍeços deverãÕconstar:

6,2.1. Razão social da lctântê, n" do CNPJ/IúF, endereço completo lelefone
fax paÉ conlalo e endêreço êlêtónico (e-mal)r
6.2.2. Prazodeefcáciâ dê proposta não podêrá ser iíeriora 60 (sessenta)
d as. a conlarda dara de ádjudicáÉo dá proposta
6,23. Urna única colação com preço uniláriô, em moeda 6íente nacional.
expressos em ãgaÍismos, sem pevisáo inÍlacionána
ó,2,.1.1nd€çáo de banco agência e @nla, obrigâloÍâmêntê e.n nome da
pessoá iuridical ctante

ó.r.s.A quâlíeÉo dos .ep.esentantes lêgâis rêsponsávêl êm re@beÍ as
ordens de Íomecimento do respectrvo obteto conslando o nomê, estado cvi,
númeÍo da édu a deidertidáde e do CPF, Fone (lax)empesa teeÍonêcelulaÍ
sê houvêrê ema oqua será enviadô os ped dos
6.r,6. O prazó de enlrega

6.2.10. Declaraçâo do icilante acompênhâda da relaÉo dê.ômprcmssos
assumidos, de que um doze avos dos coniralos firnados com â Adm r slração
Púbicâ e/o! .om â iniciaiiva p vada vigentes na dâtâ apresentação da
propôsla não ê supêÍor ao pairimônio liquido do licllânte

6.2.tr. A Pregoena verilicará as proposias apresenladâs, desclassiÍlcando
desde ogo aquelas que não eslejêm êm coníormidadê com os tequisios
eslabelecidos neste Edital, contenham vicios insanáveis ou não apÍesenlem ás
especÍcações técnicas exigidas.

6.2.12- Dentre os documentos passíveis de so icitaçáo pêlâ PrcgoeÍa
desta€m-se os que contenham as €raclêristi€s do malerial olêrládô, táis
como mar.a, modelo, lipo fãbricante e procedênca, prâzo minimo de va dade
álém dê oulÍas iníormaçóes pertnenles a exemplo de €tálogos, lolhêtos o!
propostas, encaminhados por meoêlelÍônico ou, seioro caso, poroltÍo meio
ê prâzo indcádos pela Prcgoêim, seft pquizo do seu utêror envio pelo
sislema elelrônico sob pena de náo aeilaçâo da proposla.

6,3,0 pÍazo de conkataçáo será conÍorme o prêv slo no contÉlo de PÍeslaÉo de

Av DomPedo,n "915,CEP.63.,140000,8arcdoCeÂtu Àb*hba-PâÉ
rereirne ler) ss351.0377

0s

§.?,Adocurnenlação será analsada assim que €da parl cipante obtiver êxilo nô primeÍo tem
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sêruiço @lebrado pêlo lnstilulo de Previdênciâ do MunicÍpio de Abâêtetuba/PA, alravés
do responsável peloDepaÍlamento de Comprâs, confome anexo Vlll dê acordo cori a
egislãção v genle, @m pÍazode vigênca a ser delinido peLá Adminisiraéo
6.4. A empresa ôônt6lada deveÉ ÍoÍnê@r os pÍodulos denÍÔ dá sede do municipio
após em ssão dêoÍdem deÍom*imenlo pelo Departamento dê Compras
6,s.A cônlratadá deveÍá providêncar os ÍecuÍsos nêcêssárlos à execução de seus

6.6, Os preços ápresenlados na pÍôpôs[a devem incllir lodos os custos e dêspêsas, lâs
como custos di.etos ê indrêtos, trbutos ncidentes, laxa de admnislração seNiços
ênergos sociais, kabãihisbs segu@§, kernamênto, ,ucro lrânsporle ê ollrÔs
necessários êo cumoÍmenlo intesral dooblêlô dêsle Edilale sêls Anexos

6.r, Qua squeÍ hbulos, despesas ê clstos d.etos o! ndiretos, omil dos da proposta ou
ncoÍretâmenle cotados que náo tenham Éusado a dêscassií€ção da .nesma pÔr

carâclerizaÍ preçô irexequível no julgamênlo das p.oposlãs seráo @ns derados cÔmo
inclusos nos pÍeçôs rão sendo @nsidêÍádos pleilos de acresc rnos, a esse ou quálquer
iituo devendo os p.odulos serÍomecidos sem ônusadicionais.
í,s. SeÍão desclâssilicadãs as p.oposlas qle não ãtendêrêm as especií€çóes ê
exigéncas dô pEsenle Edlal e de seus anêxos e que aprêsenlem omissões
Íregulârdades ou defeitos @pazes dê dinculár o]ú gamento

ó.9, Não é obrgalório ao lictante apresentar cotãçáo para lodos os itens

6.10. O (a) Presoêtro (a) considê€É comô íomã, eros dê somalórôs e oulros êspeclos
qlebenê,iciêm aadministÉÉo Púbica ê não impllque nulidade do pmced mento.

7.1. A Io.ma de enlrega o lnstitulo de Previdêncâ do Município de Abaeteluba em
queslão seÍá @nloÍmê a oÍdem de Íomecimento, denlro de todas as noÍmálidade e
exLgêncas do lnslitutô dê PÍêv dência do Mun cip ô de Abaelêluba/PA.
7.2. Os orodutos homoloqãdos podêrão ser vsloriados e anâisados a qualidade alravés
de um lâudo lécnlco emlúdo pelo órgão ÍêsponsávêL se assim delermiíaÍ onveniente à
admin straçâo, sendo quea não aprovaçáo rêsulla no encelamenlo do reg stÍo com
mullás cabíveis a presenle siluação
?,:r. Poí delberação do lnslitulo de Previdênca do lMun cíp o de Abaeletuba/PA somenle
sêrá permitdo o realnhêmênto dôs Peços Reg sirados após 120 (enlo e vinlê) dias,
coíidos, conlados da ealizâção do pregão. desde que o produlo lenha soÍÍido
comprovadamenle. ahêraÉo de preços num percenlual minimo de 10% (dez) por cento
dos preços pralcados no mer€do salvo deLberâção Do lnsttuto De PEvidênca do
lv,lunicÍpio de Abaeteluba/PA em contrár o
7.,1. A ênúega deverá ser feitã medantê pogÍamáção e ndicâ9ão eslabelecda pelo

nslituto de Previdêrca do lúunicipio de abaetêtuba - lPÍúÀ, indicado ra ordem dê

7.s. Alo conlinuo. a nota íscal deveÍá OBRIGATORIAMENTE vir a@mpanhêda da
Ordem de Fornecimento emitida pêlo DepaÍlamenlo de Compras e CeÍl dóes íscais têis
COMO CERTIDÃO CONJUNTA FEDÉRAL, FGTS E ÍRÁBALHISTA SOb A PENA dE NéÔ

rêebimêniô da meGdôria.

s -d

7. DO FORNECIÀIENTO OO OBJETO

Áv.DohPedmll i.'9r5 cEP.ô3I! 000 Brmdôcêiro-ah&bruba P á
Têhroe: ls1) §s351 037?
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3.r. Após âp€sêntâçáo da poposta náo .abe.á desistência, salvo por molivo iusto
de@rcnte de falo supeNenlenlê ê âcêilo peo (a) Pregoeiro (á)
3-2. Abenos os envelopes, as propostas seráo rubricadâs pêlo (a)PÍeqoeÍo (á). equipe de
apo o e I cilanlês credenciados
&r.Lidôos prcços, o (â)P@soeÍo (a) reacionará todasas pÍopostas em oÍdemc€scenle.

i,r. o autor da oíêrlá dê vãlor mals baxo e os dãs olenas com prêços alé 10% (dez por
cenlo) superores àqLea poderão Íazer novos lan@s vêÍba s e sucessivos áté a
procamaçao do ven@dor, obseryádas os direbs de prvilégio conslanle na Lê
Compementar 12312006 altêÍada pêla Lêi complemenrã. 147120I4

3,s. Não havendo pelo menos 03 (1rês) oÍêrlas nas cond çõês defi.idas .ô item anteror o
(a) Presoeio (a) classiiicãrá as 03 (lrês) rnêlhorcs pmposlas. para que seus auto.es
panicipem dos lan@s verbáis quásqler que sejam seus preÇos olertados nâ proposta

3.6, Dêí nido o menor prêço o nesmo devê.a sêr mantido pelo§ foÍnecêdoÍes vencedores
alé o próx mo pregáo, que eslârá hab ilado a eletlar
3.7, Podeé ser avêriguada ê qlaidadê dos pÍodutos íoÍnecdos alrãvés de irspeções
reaizadas de rotina sob pena de can@lamenlo dê Íornêcimento caso o Íêsu tado não
sêja vânlatoso a esta admnst.aÉo.
3.8.4 desistência em apresêntaÍ ance verbâl. quándo @nvocado pelo (a) Presoerc (a),
nrp icará â êxcLusão do rictânlê da elapa dê lânces vêrbais ê na manúleiÉo do Último
preço apresentado pelo llcitanle para eÍeilo de ordenaçáo das proposlâs
3.9.Não pode.á haver desstêncla dos anes olerlados sujêilando-se o prôponente
dessrenre às penaldades @nsranles nesre Edita
3.lo.Sendo acêiláve s ás pÍoposlas de menoÍ preço serão âberios os envelopês
conlendo a documenlação de habltaçao dos icilanlês que á lverem íormuado para
conÍrmaçáo dâs suâs condiçÔês hâbililâ tóriás
&,r,Caso não se rêa ze ânce veÔâI. se.a veiÍcado a confoÍmldádê enlre a proposta
escrta de me.or pÍeço e o vaor eslimado para a @ntláação, desla rêlâ. o prêço acima do
cotado ôo meÉdonão será @ito e ô lêm *rá respe<livamenle iÍacassado.
& r ?. Declaradâ êncêrrâda a êlapâ compêl tiva ê ordenadas às p.oposlâs ô (a) Pregoeúo
{a) examinará a a@ilabLidade da pÍimeÍa cassifrcada quanlo ao obreto e vaôÍ,
dêcidindo motivâdamenie â respelto.
3,t3.Analisadas as pÍoposlas apresenladas e @ncuida a êtâpa de lancês verbas, á
classin€ção fna daÊse á pea ordem crescenie dos pÍeços obsêrvândo-se quandô
aplcáve a LeiComplementa. n'. 123/2006, alle€da pela e .amplemerlaÍ 14112014
3.14. Conslalado o alend menlo das etlgêncas fxadas no edila o icilánte será decarãdo
vencedo.,sendo lheadjldiÉdo o objelo do@name
3.15. Sê a oferla não ícÍ aceilável ou sê o liciiante dêsatender às ex gências habilta ióÍas,
o (a) PÍegoêto (a) êxâminârá a oÍêrla subsêquênle, veriÍcãndo a suá acetabildáde e
pmcêdendo à hablilaçáo do prcponente, na ordem de classiÍcação, e asslm
sucêssivamenle, alé a apuraÇâo de uma propostã que atenda ao edtâI, sendo o
respectivo lic anledecaEdo ven@dorea ele adjudicado o objelo do cerlame
3.ró. Nâs situáções previsiâs ros subitens 811 o (â) Presoero (a) podeÍá nêgocar
dÍetamenle com o proponenle pâ€ quê seja oblido pÍeço me hor sendo que o presoeiro

Te êfoie, (S1) S035N0377

8, JULGÂMENTO DÀS PROPOSÍAS



t N s'ttÍ uÍõ' ô:; íR'Ãi ó?íiÜ À'o o n u w t c i p t o
DL IIBÁDI'ETUR,4 IPI'Á
C N PJ: 0 l. 5 I A 576nú0 I -6 I

g, DOCUMENIÀçÀO PÁRI HÀBILITÀÇÀO

e

e.r, Os documenlos nê@ssár os e os oca s, bem como os procedimenios e as nslruções
de preenchimenio dos fo.mulários pârã eÍetuaÍ ô registro no CâdêslÍo eslão prevlstos

9.2. As emprêsâs intêÍessadas deveÉo aprcsentaras seguintes documenlãçóês

9,2.r. Relativos à Qualificação Técnica:

,) A @mprovação da qualríicãçao lécô€ deverá *r ieita alravés de
aprêsenláção de no minimo 01 (um) atestado dê câpacidadê técnica íornecdá
po.pessoa jurídca dê di€ito públicô o! privado comprcvândo que já Íez venda
de produlos dessa naturezã, o mesmo deveá ter assinalurâ do êmissor
rêconheclda em €rtôrio.
hr AlvárádeFunciônâmêntô

u.2.! -RelãtNos à HâbiÍtação Juridicá:

,) regjstÍo comeÍcial, no €so de empesa individua

b) alo conslitul vo, êstatuto ou @ntralo sociâl em vigor devdâmenle
regslrado, em setÉlando de sdedâdes comerciaisê, nô eso de socEdade§
poÍ açôes, acompanhadode documentc de elêiçáo dê seus ádministradores
.) inscriçáo do aio conslitutivo ro caso de socedadês cvis,
a6mpárháoa oe pova oeoreloià ê_ êre'cico
dl deffeto de ãulorizãçáo, em se lrâtândo de êmpresa ou socedadê
e\l"rge,,àêm ÍLnc,o.a_eÍo no Páis e oo oê eo<ko or áJtoÍzdçáo oa'ê
'Lnconamellô -rped oo pe o Ôrqão @mpeÉrle. qLàdo á ánv oade dss _ o

.) cédula dêidenldadêdo prop elário e dos respecl vos sócios sehouver
0Pova de inscriçáo no Cadaslro Nacional de Pessoas Juídcas jlntamente

com a consuia Ouadro de Sócos ê Adminislradores emrtido nos Útimos 30
(trnta) d as;

,,2,3 - Relâtivos à Rêgularidade Fiscal eTEbalhistâ:

.) prcva de reoularidade para com as Fazendás Federal (CeÍlldão
conjunta). Estadual (Í burá o e Nâo Tributária) e rúui cpal do domicÍ o ou
sededa llcltanle, ná íorma da lei.
&l) lâz páí1ê da pmva de Íegularidade para com a Fâzenda Federâ|, a
cêndão Conjunta Quanto à OivdâAtiva da Uniãô, iorneclda pela Procuradora

Av Dom Pedo ll, n.'s15 cEP. 63.440{00, Brtrô do Câito Ahelêtuba Píà
Teeíone: (S1) 99351 0377

ráo É adjud€Í dê Íormê algumã os úens que estêja acima 6m o preço pralicado no
mêÍcado, @nforme prévia cotâção Pê o setor competenlê.

s,l?. Da rêúnião lavEr se á ala circunslanc ada, na qua serão .egislÉdás âs o@Íênc as
relevanles devendo a mesmâ âo finaL ser ãssinada peo (a) P€gôeiro (a), pela equipê
de apoo e peos Licitántes presenles a eslês sendc hes facullado esse dkeito.

3.r3. Hávendo recusâ de qua qúêr icitante em assin6r a ala ou se Ét rar anles do lérm no,

este rato será rêg slrâdo peo (a) S.. (a) Presoe ro (a). p€sLm ndo se concordância de tâl
lictante com iodos os sêus lermos e @nieúdo.
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í.r) faz parte da prova de ÍeqLlaridade para cÔm a Fázenda Estadual, as
certdões êúildas pela Secrelaria de Estãdo da Fazenda, sendo âs negátivãs de
Nalureza TÍiburaíiá e á dê Natu€zã Não TÍibularia êmildãs no sle d. SEFA -
SecÍe1áÍia deEsiâdo da Fazeôdá, emilldâs pêlo sile(w.êo, sela oa lov b0
r,3) laz paíle da provâ dê reqúlaridade pare com á Fâzenda i,4unicipal, a
@rtidáonegativa de debilo mun cipalem tida na sêde da licilanie.

b) prova de egolaridade do Fundo de Gârêntia por Tempo de Servço
(FGTS), por me o dô cRF Ce,1 ,icâdo de Regularidade do FGÍS em tido pelo

sile da Caixa Econômica Federal demonslra,rdo siluação regular no
cumonmento dos ênerqos sociais institLidos por ei emÚdo oo ste

t)PÍova de nexistênca de déb tos inadimpidos perante a Justça do TrabalhÔ
medianie a apresêrtaÉo de certidâo negalivá ou posil va com efe to de negalva
nos te.mos do Tilulo vll-a da conso idaÉo das Le s do Traba ho aprovada pelo

Decrelo-Lei 5 452, de 1' de maio de 1943 e (lnciso ncluido pea Lei 12440dê
2011) $/W.tslgovbr, em @njunto com a cerlidão de açôê§ tabahstas de
jursdiÉo do estado da sede da licitante.

d) Certidáo Negal vâ de Dêbros do Mlnislério do Trabalho ConÍorme ânigo
5'§ único da portaria 142112014 dó MÍE , â certidão ora nstiluída reíetrá
sempre a última siluaçãô o6íidã em cádâsÚos administralivos peLo em ienle de
modo que havendo processos ênvados à ProcuÉdoria dâ Fâzendâ Naconál
PFN quanto a estes, podeÉ sêr obldâ cendáo perânte aquee óQão. visando a

demonslraÍ â stlaçáô âluãlzada dos mesmos acompânhânda da Ceiadão de
RêlaÇáo de lnfraÇôes Trabâ h slasi

ê)Cêtidão ind€lva dos cãrtóÍios de protestos e elÍas distrbuLdores de tiloos
Íâlêncas ê concordaias exislenlês dentro do prazo de validade expresso ná

iCadaslro Naciona de Empresas lridÔnêas e Suspensas - CELS. maniido pea
côntro ádÕriã-Gêrá da Unão ítr(vr DôrtârdátÉnsôaÍenc a oov bíceis )l

" Relativos à Qualillcação Éconômico-FinanceiE:

Eâlánçô patrimoara e demonstÉçóês conlábeis do ú1imô exercÍcio

av. Dom Pêúo l,í.'915.CÉP 63 {r0 000, Ba rc do cânto-ab4rêrüba PaÊ
rêrÉ6iê (sr) §$s1{377

e) Câdaslrc Naciona de Condenações civeis por Alos de lmpDbdade
Adm nistrallvâ, manlido pelo Conselhô Nacional dê Just ça
($/W.cnj jus brimpóbidade adm/consu tâÍ-reqLeido.php)

h) Lista de lnidôneos manlidâ pelo Tribunâl dê contas da u nião - Tcu i

i) Prova dê lnscÍição no Édastro de conlribuintes êstadualê Mun cipá|, relatvo ao
domicÍio ou sede do licitanle, pertinente âo sêu Íamo de atvidadê e compaiível
com o objeto @ntratuâ!.

j)Cenidáo de nad6 @nsla êmitida peio Trbunál de Contas dos iúuniciplos do
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social, já exigives e ap.esentados na ícrmá da lei, bem como ITG 1000 que
@mprovem â boâ siluaçáo ÍnanceÍa dê emprêsa, vedada a sua substiluiçáo por
bálãn@les ou balanÇos provisóÍios, podendo ser alualzadôs por Índices oÍ ciais qlando
encêrrado há mãrs de3 (lrês)meses da data da apÍesênláÉoda proposla
b) Canã de esponsablidade da admnlslrêção ou ná ausênciê desla
deverá ser apresenlãda a DeclãÍaÇão dê iníomáções SocioeconÔmcás e Fis€is para

empresas oplanles do Simples Naciona ou Esüturáçáo Cntáb Digitâl para êmpresas
opranres pelo Lucro Rea ou Prêsumdo
.) Na habiliação em icilâçóes para o rornecimênto de bens para prontà

ênlreqâ ôu pá€ a locação de maledas, não será exglda da micÍoempresa ou empÍêsa
de pêque.o pôrtê a áprêsentação de balanço pal.imonialdo úllimo êxêÉicio soca

d) Certidão de Fâléncia e Recuperação Judical ou Exlrajudicial, de
a@rdo emilda pêo FóÍLrm com datâ de emissão não supe or a 60 (sesseitâ) dias
quándo não houve.exprêsso, val dade na .eier da @Ílidão.

o CeÍtidão Especiíca emiuda pela Juôlâ Comêrcia dá sede da licitânte,
dêvdamente atuâlzada, alualizada, ou seja, côm dátã de expediçáo não superlor ã 60
(sessenta) diás de ántecedênca da dala de abêrtuÍa das propostâs, ondê se possam

extra r â exslência dê êmpÍesá e/oü paíicipãçáo sociêlára em nome da(s) pessoê(s)
tisi€(s) e l! ridicê(s) SOCIaS da licilân1e ácompanhãdê da certidáo s mp ií€da
9.3. Os FornecêdoÍes deverão ápresenlar declaÍaçáo devdamerte assnada peo
representanle legalda êmprêsâ sob as penáldades €bÍveis, dê que:
. ( ) Decaro, sob as penas da Lê que cumpro os requ slos êstabelecido no
AÍl 30 Lel Complêmenrar n' I 23, de 14 de dezêmbro de 2006 áheráda pela Lêi no 1 1 488,
de 15 dê junho de 2007 êm seu An 34 que essâ EmpÍêsa/Côoperativa eslá âpla a
usuÍru r do lrâtâmento Íavorecdo eslabelec do nos artigos 42 ao 49 da ÉÍerida Le
comp emeitar. (Anexo V) a!
' ( ) oeclaro, sob as pênas dâ Le que nossa emprêsa não esú enquadrada
no lratamerto iávorecido ás ME/EPP (Anêxo V)
. Náo possu em se! quadro de pessoal enrprcqados (s) com menos de 13 (dezoilô)
anos em tÍâbâlhô nôiurno, perigoso oo insalubre e mênôres dê 16 {dezesseis) êôôs,
em qualquêr l.abalho sãvo na @ndçáo de ápÍendlz â pânr de 14 (quatoÊe) a.os, nos
lêrmôs dô nciso XXXII do án.7 ! da ConstiluiÉo FêdêÉ e incs V, âí27. da Le 3666/1993.
@tr ÉdaÉo deleminada pe a Lei n' I as4/1999 (AnêxoVl)
. Náo possui êm se! quádro de pessoal setuidor públco do Poder Execullvo
lúuf cpa exe@ido luiçoes lécnic€s ómerciais de gerência. adminskação ou tomada
de decisão, (inciso lll, do án 9' dá Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complemenlar n" 04/90)

. Declara para os devdos íns que nâo possu em seu quadro de empregados !m
percênlual minimo de 5o,t de pessoás porladoras de defciénca de atuÍdo com o
drsposto no art 23, §60 da constitúição do Estado do Pa.á (Ec no 0042/2008,
publicada em 11 06 2008), êm Íunç€o de possuir menos de 20 (vinle)Íunc onáíios em
se0 quádrc de pessoar (Anexovl)
. A íálta de aoaisqoer documentos e dec araÇóês rêlaclonadôs ácimâ
resuhárá rádescassií€cáo do padc panle no certâfreiê
. A áprese.tação dos documentos exLgidos êm quálquer fase do cerlame queiá
lenham sldoapresenlãdos êm ouka fase serão Íacullados

Àv oom Peúo I .' 915, cEP 63 4{{}00{ Baío doCeôto. Abêletuba PaÍá

Telêrore (9119S3510377
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IÍl, PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA IME)E EMPRESÀ DE PEQUENO PORTE IEPP)

r0.r. Nos lêrmós dos anaos 42 e 43 da Lei Compêmêntar n'123. de 14112t24O6,
âllêrada peLa Lel Complementar 147114, as microêmprêsas e empresas de pequeno porle
deverão apÍesenlar loda a documenlãÉo exsda para eíe1o de comprova€o de
regu!aíidade Iis€ mêsmoq!e esla apÍesenlealg!ma restri€o

r0.r.r. Havendo alsumâ rcstÍiç3o ná cômprovaÉo da esulardade ísca
se.á assegurado o p.azo dê 5 (cinco) dias úleis cuto termo nciá
corespondêÉ ao momentô em que o proponenle for declarado o vencedordo
ceriame, proÍogávêis por igual período, á criléro da Adminslração PÚbica
paÉ a €gua zação da docurnenlação, pâgamenlo ou parcelamenlo dodébto
e emssáo de eveniuas @i(idóes nêgâlvâs ou posilivas.ôm efe to de @r1idão
negal va Eveniual inlerposiçáo de recurso conha ê decisáo que declara o
vên@doÍdôcenáme não suspenderá o prazo sup€cilado

r0.2, A não Égularização da documênlação no prazo prevlsio no subitem 10.1 1, mplicâÍá
de€dência do direto á conlÉtaçâo, senr p.ejuizo da§ sançóes previstas no ãri. 81 da Le
no 8.666 de 21 de tunho de 1993 sendo lacullado à Adminislíâção convocaÍ para novã
sessáo públie os licilanles remanescentes, na odem de classúcaçáo pâra coilralaÉô

10.3, SeÍé assêguradâ como crtéÍio de desempalê, preíerência de conlralaçáo parâ as
microempresas e empresas de pequeno porle, ei1êidendo-se por empate aquelas
s tuaçoes em queás propostas aprese.radas pelas microêmpresas e empÍesâ§ de
pequeno porte sejam iguals oLr aré s%(cinco por cenro) superoÉs à pÍoposta mais bem
cLassincada e desde que â melhor oíêrlá iôiciálnáo seiá de uma microempresâ ôu
empresa de pequeno po.le.
r0.4.Oconendo o empâte, p.o@deÊs+á da seguinlêÍo.ma

10.4.1 A micrcempresâ ou empresa de pequêno porle mas bem cássficadá
pôderá apÍesêntár proposla de pÉço inieÍ or àquela consideradê vencedorá do
@rtâme siluáçãô êm quê seÍá adjúdiedo em seu fêvor o objeto I c 1âdo:
r0,.1.r, Não ocorcndo à contráláçáo da mcroempresa ou empresá de
pequeno portê na forma do subilem 1041, seÉo @nvocadas âs
emanescenles que poNenluÉ se ênquâdrcm na h pÓtese do subilem 10 3 na
ordem c asslí€lóna pará o exe.cÍcio do mesmo d rêilo;

r0.r.l. No caso de equivâência dos valoes âprêsenlâdos pelas
óicroehpresas eempresôs de Pequêno porlê que se enconke no ntervalo
eslabelêcdo no subilem 103 sêrá reaizâdo soneio e.tre eas para que se
dentinque aquela que primero poderá âpresentar melhoÍoÍertá:
r0,r.4 Na hipÓtese da não côntrataÉo nos temos previstos acinra, o objeto
icilâdo seÍá âdjudlcado em favor da proposla orlginalmenle vencedoÉ do

r0.r.s. A mcroempEsa ou empresa de pequeno poÍlê mais bêm clâssícadá
será @nv@dá para apresenlar nova proposta no prâzo márimo d-ê 05
(cii6) m nútos apóso encer€menlo dos ances, sob pena de prêclusão

10.5. Estê lnsttumenlo onvoetóÍio eslá íoÍmulado em atendimenlo à nova Lé
complementaÍ 147 de 07 dê ago§1o dê 2014, em esp& alâos âriiqos 47 capul e parágraío
únco, ê ârl. 48 l, e parãgralo 3' dâ Lêi complêmênlar 147, dando prefeéncia nos ilens
cujo valor não ulirâpãssem RS 80000,00 (oúenta mil rêais) ânual seÍão destinados

Av DomPedrc ll,í.'9l5.CEP 63.{10{00,8ãm doCênb-abérdba-PaÉ
rêbtunê (s1)ss351{3??
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INSÍIÍUÍO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

DE )lj,lETEfUBlt - IPM,,l
CNP.l: A L5I0.57ó/000l -óI

exclrsivâmêntê às lvlcroempresas e Empresas de PequenoPortê sediádas no municipio
Podendo coniraiar ãlé o lLmie de 10oÁ (dez por @nto) âclmá domelhor pÍeçô váldo,
desde que não se enqoêdrê nas mêsmâs 6.diçÕes, íomentando ass m o mercado local,
@nclÉndo duas dretazês @nstlucrônáG dá ôrdêm êconômca qlas §etâh o
desênvolvmento reg onal (aÍr 170, vll da cF) ê l.alamenlo íavorêcdo às eripresas dê
pequenô ponê(aÍl 170, lx da CF )

rll.Oualquer pessoa podeÉ solcltaÍ escarêcinenlos, providências ou impugna. o presenle

r L2. As sol c lações de esc arecimêntos, de providênc as ou as mpugnaçóes do presenie
edital dêvêÍão sêr prolocolâdas na Comssão Permânenre de Licitâçáo no prazo não
.reÍ or a 02 (dois) d as anter ores á dâtâ íxáda para Íecebimenlo das propostas
lr.3.A@lhda a petÉo.ontra o alo convocâtório, será designada nova data para a
rêaiizâção do certame, deverdo-se cumprno dêvido prazo legal
rl.a. Até 02 (do s)dias úle s, antes dâs dãrâs Íxadás paÍâ recêbimênlo das pÍoposlas os
licitanles podeÍáô solicilar êsclaecimenios p.ovdencias ou mpugiar o prcsenlê edtâl
rr.s. Caberá êo PresoeÍo decidÍ sobrê a pêt ção no prâzo de 03 (três) dias

Ir.6. Acohida a PeliÉo contra o alo convocatóÍo, sêrá dêssnada nova daia paE a

11, titPUGNAÇÁO DO ATO CO VOCÁTóRtO

l1.l. DelaÍado o vêncedor. qualquer licitanle pode6 mániíêstaÍ imediála e
moivadamenle a ntênçáo de recore., quando lhe será cônceddô o prazo de 03 das
para aprcsenlêção das razões do recuBo Ícando os demais ctântês desde o9o
inlmados parã apresenlar ontÍárazóes em iguâl .úme@ de das que começaÉo a
corerdo iérmno do prázô do.ecorentê sêndolhes assequradã vista rmed ata dosaltos
11.2, A Ía ta de man feslação medialâ e mol vada do licitante mpoi€rá a decadênc a do
dÍe io de relrso e a adjudicaqão do obteto da icitáção pelo pre!ôeirô aô vencedoÍ

rzr.O recurso @nlra decisão do (a) Preqoeim (a) lerá eíeito slspensivo no prazo de 03

12.{.O acolhmentode Íecurso imponaÉ a inváLrdação ãpenas dos alos nsuscêtivesdê

12.s, Decdidos os reclrsos ê aulordade @mpeierte fará a adjud caçáo do objêlo da
llcilâçáo ao icilânle vencedor
I2.b. O) autos oo< píored - ellos pe,-a1e,e áo (om vnas 4êrc,óáoê< aos
ne'essado> na seoedo lNSl,lJTO DE PREV DÊNC A DO NrUN CrPrO DL

ABAETÉÍUBA

(i.és)

12, RECUR§OS

Av.DamPedrcll,Â."915,CEP.63.440000 Bâ m dô Ceibo - Abdebba - PaB
T€lerone (91) 991í {3,
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r,JSNrIJ.O DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
DE ÁR) ETE'I'TIRII - TPMÀ
aNP.t:01 í 10.57ó/0001-ó l

rr.l. - o prazo de vigência dessa Ata de Reqisúo de Preços sêÉ de 01(um) ano, conlado
do dia poste orà daia de âssinaturá e soa plbicaçáo dô sêu eírato ôo quadro dê avsos
do lnsltuto de Previdência do lúun cip o de Abaetetuba o! DiáÍo Oíca
13.2. - O üazó dê vioênca das contralsaões deorcntes desse rêgistÍô de p€ços
apresentâ.á como teÍmo nicã] o recebimento da ordem de íomecimênto (anexo lx) e
@mo termo ínal o rccebimenlo dêfinitivo dos p@dulos pela Adminislração obsêtoadô os
imtes de pfazodêêntÍeoâ Íxâdos nesleedtal

os Produios ofe.ecidos pelos fomêcedores dêverãm átender:

rr.r.ao d'cpoco oenlroaoe êsÉbelecda ná egBlaçáo vqelle e.s
espec'caç.es rec.ràs elábo'áda\ oelo l\s'l L'lo DE PRFVIDFNCIA DO Ir,lUNlC P O
DEABAETETUBA
r{,2.Os preços adjudicados no pÍeqão pârá.egskode preço.

rr,:]. O cronogÍamá de ênlrega será denn do pelo lnstiluto de Previdênca do i/lunicipio dê
Abaetetuba medianle ordem de Fomecimenlo.
r{,,1. A lctânte adjldcãlára oo conlratãda que dexar dê ênÚegar ou âp.esenlar
documentacão ia sa exislda pâra o ceriame enselar o retardamenio da exêct4ão de seL
ôbiêto, náo manlveí a pÍoposla, Íahar na €xecuçáo do conlíâlo, componaLsê dê modo
indôneo ou omeler Íaude liscal, garanlida prêv a e amplá dêfesa fcará Ínpedida de
lctar e conlrataÍ com ô estado pelo prazo de até cinco anos e sê for o @so, sêrá
descÍêdenciâdo da Planiha de FoÍn€edores por gual periodo sêm pÍejuÍzo da ação
penal @Íespondenlê nâ Íorma da le
l r-s. o fomecedor advêÍlido pêlo lnsl llto de Previdénciá do lúunicipio de Abaeteluba/Pa,
e que conlnuar pralGndo venda do objeto acimá do p.eço regisÍado ou íora dos
padÍôes de qualdade, ou não cotados na planilha de preços acordados com o lnstiluto de
Previdênc a do IVun cíp o de Abáeteluba/Pa será desclassifrcado e mpedido de rêêlizêr
qualquer venda à hstilulo por omperiodo de r2 (doze)meses
r'1,6. O oão cumprimento do cronogramá de entrega do objeto em lempo pÍevamenle
estabeecidô pela administraçâo impllcará na suspensão de *u c.edenciamenlo do
prcgÉmá pôÍ um peíodo dê 12 (doze) meses.

r{,?. O íoÍnêcedor quê .ão emilr as Notás íscãis @m â especficação as Lndades de
medidâ dos produlos âdquüdos condizenlê.om áqueas apresentadas .a Planlha de
Preços mp icará em suspensáo por 1 2 (doze) meses
11.3. Sêm preloizo dás sançõês @minadas no art.87, Illl êlV dáLe 1666/93, pea
inêxecuÉô totálou párciá do oblelo adjudiedo, a lnstituto podeÉ garániida a prévia ê
ampa deiesa apicar à Conlratadá multa de aié 10% (dêz por cêito) sobre o valor
sdud(êdo, medalle nslaJ?Çãô ôe pÍo@sco oáÍá ave ELác;o pelo l'{§Tl-UTO DE
PRI VIDTNCIA DO MUNICIPIO DE ABAETETU B!./P}
rr,e. Pls mllas pÍevistas nesla seção ráo eximem a adiudicatária da ÍepãEção dos
evenluâis danos perdas ou p/eluizos quê seu alo punívelvenha causar à INSTITUTo DE
PREV]DÊNC1A DO IVIUNICIPIO DE ABAETETUBIJPA

Áv. Dom Peúo ll n. " 915 CÉP 63 4.40 000 Ba@ do Ceúo -AheElúbâ-P a
rê êfôiêr {s1) s€3í-0377
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DAS OBRIGACOÊS DO FORNECEDOR E PENALIDÀDES

13. DÀ VtGÉilCtÂ

14, SANÇóES ÀDMINI§TRÀTIVÀS
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16, DA HOMOLOGACÃO E DA COI{VOCAÇÂO PÂRÀ ÂSSIiIÂR A AIA

15.1. p"s despesas decorenles da @ntralaçáo objêlo desta L c tação @Íeráo por conla
dás sêoLintêsdotaÇões orÇamêntá.iâs

Ere&!!i92!23
2020 Institutodê Prêvidênciâdo À,lur cípo de Abaeteiuba/PA
09 272.0908 2 263 - ÍVânler as AçÕes administral vás e OpeEconais do lPl,IA.

Elemento 3.3.90 30 00 - l,,lâtêÍialde Consumo

subêlêmênb 1a00111100 - Reôuls dô RPPS- PEv denc a Executivo

w snrur à' õf ãiÍÉvi óEíiZi Àb o n u u cí c t o
DE ÀRAETETURÀ IPMI
CNPJ: 0t.sI0-s76/0001 ól

\

rú.r. Decididos os recursos e constalada a regulardade dos alos prâtcádos a
áLrtoridadêcômpetente hômologaÉ ô pro@d mênro lrcitâtórlo
16.1. Após a homoôqáçãô referida no item anterior. os lclanles classri@dos serãô
convocadospara assinaÍêm â Alá de Relistb de Preços no prazode até 05 (cinco)dias

a) Parê íns dê Íornrâlizaçáo da ala de RêgisÍo de Preços. deverá ser respeilada e
especifcáda áordem de c âssiícação do cêdame e a quanl dadê de lomecedoÍês a serêm

í 6.3. A Adm nislraÉo poderá prorogar o prazo íxado no ilem ântêrior por guál periodo,
nos termos do an 64 § 10 da Lê Fêdêral n' 8666/93 quándo solcilãdo pelo lctênte
classiliedo, duÍante o seu tEnscurso, e desdê q!ê ocorÍa molivô justiÍcãdo ãceilo pelo
ente p.omotor do certame
16,4, Aquele qle @nvo€do dentro do prazo de vâlidade dê sua pÍoposlá, não assinar a
ata de registro de preços ou .ecusêÊsê â recêber a oÍdêm de icrnêcimerto emitda peo
órgão requisitánie do produro deixa. de enlregar documêntação exigida no edita
apresentar documêntação Íalsa ensetâr o retardamento da exsução dê seu objeto náo
mânllver a pmpostâ íahar ou íraudaÍ na êxecuçao do @nl.alo, @mporlaFse de modo
lnidôneo lizer declaraçáo Íasa ou comêlêr Íraude nsca será descredenclado, pelo pÉzo
de ate c n@ anos sem prcju izo das multas nxadas nêste ed tal e dás demais @minações
egais lnc u ndo a ençáo penâl previslâ no aÍtigo 93 da Lei FedêÍalr" I 666/93.

I7.r. Pela execuçáo dos serv ços contÉtados â CONTRATANTE pasará à CONTRATADA
áié o 30'(lrigéslmo) dia úllapós a enlrega do documento de @brança o hslilulo dê
PÍevidênca do ÍVuncipo dê Abaeleluba/PA e o atesro da nota ii$a pelo setor
responsável pe a solicilaÉo.
r7.2- O pagamento será efetuado à CONTRATADA âtravés dê tÍânsíêrência bãne.ia
dÍetamente naconta da empresa conlratada, vedada tÍansrerências para oulras @ntas
17.r. O pagamento $mente será eÍeiüâdo med ante:

Âv.DomPêdbÍ i.rs15 CEP 63440.000 BrrcdoCêito'46*Giuha P á
Íehture:191)99351 0377

17, PAGAMENÍO
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INSÍIÍUÍO DE PREYIDENCIÀ DO MUNICIPIO
DF,rRltrTt;ll1llÁ - lP 1
C^PJ: 0l,t 10.57ón0a I 6t

.) PÍôvá de Égu aridade paÍa com a Fszenda Federá Estadual e Municipal dô domlcil o
ou sede daCONTRATADA atÍávés dê Certdões expedidas pelos órgãos competertes
que êstêjam dêrtrc do prazo de valdâde expresso na próprla cerlidão composla der

Cerl dáo de Qúltaçáo de Trbutos FedeÍais neles abrangdos as contrbuç.ês socrars
âdminstados pêlá secretarã da Receila Fedêra Cerlidáo Quanlo à Oivida ativa da
unlâo, expêdida pela Procuradora dâ Fazenda Nacional- Ministério da Fazenda Cerlidão
expedida pea Secelarla da Fazênda do Estâdo ou D skilo Fedêralecendão Expeddâ
pea lúuniciplo Sede da Emprêsê, quandocouberl
h) Provâ dê sitúaçãô regular peranie o Fundo de GáÍántiá pôr Íêmpo de Seruiço - FGTS
(art 27, a Lei n' I036/90), alravés dê âprêsentâÉo do cRF - Cedincado de Reguláridáde

c) PÍova de s loaÉo regulâr pêrânie o Tnbuna Sup€noÍ do TÍâbálho (Lein'I2 440/1 1)

rLr.É íacuhada ão (â) Presoeiro (a) ou aulordadê supêroÍ. em qualquer rase da
licitaÉo a pmmoçáo de dil qêncià desl rãda a esc areceÍ ou cornp ementar a nslrLçáo do
procêsso, vedada a nclusão poslêriôr de documento ou iniormação que dêveriê constar
no ato da sessáo públi€
r3.2. A aútoridade compelenle para delermirar a conlrataÉo poderá rêvogar a lctâçâo
por razõês dê interesse públ@ dê.ivado de Íalo supervenlenle devidamênte @mprovado
pêninênle ê suÍiciênte para ilslifcâr tal condútâ, devendo anulá-a por ilêga dáde, de
oÍíc o ou por provocação de qualquà pessoa medianle alo esc.ito e fundamentâdo

r3.2,r. A anuaçáo do procêdimento induzà doconlato.

13.2,2. Os icilanles não lerão dneto à lnder ução em decorrência da
anulação do procedimênto lctatóno re§sã vádo o d reito doconlrâlado de boa-
fé de ser resercido pelos encargos quê tiver slporiado no cumprmênlo do

r3-r. os proporentes assumem todos os custos de pÍeparaÉo e apresentação de sua
proposlâ e ao Órgáo não seÍá. em nenhum caso, €sponsável por esses cuslos
independertemente dá 6nduÉo ou do.esultado do processo licitatório
r3,{. Os proponenles sáo Íêsponsáve s pêla fideidadê e legillmidade das inÍomações e
dos documentos ãpresenlados em qualquêrÍâsêda icilaçáô

13.s. Não havendo erpediente ou @oíendo qualqueí íalô superuenenle que mpeçâ ê
Éa ização do certame na data maÍcada, a sêssão sêrá Edesqnada para o dia, hora e
o€ldefndos, e novamenle pubicâdos nâ IfirpÍensa Oficial
13,6.Na conlagem dos pÍazos eslábelecidos nesle Ed tal e seus Anêxos ercuÊseáo
dia do inícoe rcu Ê sê-á o do "vencmento'. Só * iniciam e vencem os prazos em dias
de expedienle normaldo lnstilulo de Previdênca do Monicipio de Abaeteluba/PA
13.7, As normas que disciplnam esle pregáo se.áo sempÍê interpretàdas em iavor dâ
ampliáção da dispota enrre os interessados, sem compro.riêlimenlo da segurança do

/x,ÂA exisléncia dê prcços Íegislrados não obrga a Administraçáo â conlralaÍ,
Jaculendo-se â Íealiz6Éo dê lic taÉo êspecifi€ pará a aquislÉo prelend da, assesurádá
prefeÍénc a ao íornecedoÍ Íeg slíado em guáldade de condiçôes. (Decrcb 7 492,2413 -

A! DDmPêú0 n'915 cEP.63 440.000. BáÍo do Ceilrô. Abeleluba PaÍà

Iêlêrore (91)S9351{37
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r3.e, Quêlqler pedldo de esclárecimenlo em relaÉo a evenluais dúvldas nâ lnierprelaçáo
do presente Edital e sels Anexos deverá ser encaminhado, por escrilo, áo (a) PregoeÍo
(a)
r ri,! 0, A homologàÉô dô rêsulládo destá I crlação não mplr@Íá dre 1ô à ontrataçáo

r3.rr. Aos casos omssos aplicâír-sê as disposiçóes @nstantes da Lei 1a 52a12402 da
LerI666/93e o Decreio n"7 392/2013
r3.r2. São pades inlegranles desle Ed tal:

N snr ur õ' 6:Éí;;Êô ;:ê fi:éi ;,'o o n u u rc í p t o
DEABÁETET|BÁ IPM,I
C N PJ: 0 I. s I 0. 5 76/040 Li I

Ar DDmPeúo i "S15.CEP.63.4-10000 Bâ m do Ceíto.Ab*leUbá PaÍá

reletum ls1)es351{377

à) ANEXO I - Dêscriçáô dô Objeto

h)ANExo ll Alestâdo de capacidade Íécnicâ

o ANExo lll Minuta de câna de Credeociamento

d)^NExo lv - N,lode ô de DeclaraÇáo lúE ou EPP:

.)ANEXO V lúodêô de Declarãçõesi

q ANExovl - Minutá A1á do Registro dê Preçosi

s)ANEXO Vll lMrnutá de Contratoie

h) aNEXO Vlll- OÍdem dê Fomec merto

Abaetetuba xr dê maço dê 2023

DANIELLY FÀRIAS CORREA
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ÂNExol- DEscRtÇÀo Do oBJEro - TERMo DE REFERÉNC|aED|TAL
DE PRE6ÁO N', OO2/2023.IP MÂ. PP.S R P

1,,NTRoouÇÁo

I 1 O presênle Termo de Reierênc â trata da conrÉiação de empÍesâ espêciálzda em
fomecer gê.ero alimenticiô, Íeíêiçóes ê lânches para alender ao lnstitulo de Previdênciâ
do l!,lunicipio de Abâeteluba- PA

, L. A contratâção emntB * ãmparada pola da Lê no 8666 de 2l de lLnho de 1993 Lei
10 52U42 e Oe. 7492113

12 Têndo êm inha de considêÍação a nê.êssidade dã contnodãde dos lraba hos ê â
necessidadê @nsiante da urilzação de ÍVlateriat de Consumo paÍa atendê. as
necessidadês dlárias do lnsttuto de Previdê.ca do ll,,lunicípo de Abaetetuba poÍ 12

2 3 Tomando @mo enlendmênlos princípios que nodeiâm os gástos públcos e dêmais
principios aos quais vincu am a administração pública íoi escolh dá a modal dade Pregáo
na Íôrma Presêncial conforme Ad 1. da le 10.520/02, tendo como justlicariva a
impossibildade de exsulár ná íorma e etôn ca devido à instabildâde de sinalde internet
que no momênlo se enconira o pa ácio do lnsltllo de Prêvdência do Íúuncipo de

I I A pÍêsente conlÉtãção seÍá Íêalizêda por meo de pÍocesso licitatório, ná modalidade
PÍêgão Presencial, obseruándo os disposilivos rêgas, notadamente os principios da teino
1 0 520, de I 7 de julho de 2002 pelo Decreto Fede6 n". 3 555 dê 08 de agoslo dê 2000,
peia lel no 8.666 dê 21 dê junho de 199? e suas aheraçoês posleriorês e também peta
le complemenlar 123 de 14 de dezembro de 2006 e su6 alêrâção dada pela e
compemenlar 147 de 07 de agosto de 2014 e pelas condiçôes e exigências
estabelecidas em Ed tal

r 2 Êste lnstru menlo corvocatório em atendimerto ao án 48, nc so I da Lê complêriêntar
14T de 0T de agosto de 2014, pro@dendo a @ntrátaÉo dos ilens colados até R$
8000000 @m exclusvdade às lúicrcempÍesas ê Emprêsâs de Pequeno Porle, e
estêbe ecendo a proridãde dê conlralaÉo pará as micóehpÍesas ê emprcsas dê pequeno
poÍle sêdladas lo€lou reqionâlmênre nesle €$ espectico aié o tmilê de 10o/o (de por ceío),
fomenlêndô assm o meÊdo ocâ|. concliando duas didnzes constirucionêis da ôldem
econômica quas sêjêm o desenlolvimentô esionãt(aÉr 170 V tda CF) e r€ramên1o râvôrecdo
âs êmpesas de pequeno podê (aÉr 170,lXdaCF), está priondade náo se aptica caso não *ja
aleôdLdoo quanlilâlivô dê tÍês Micrc empresãs Õu êmpesásdÊ Pêquenô Pode s€diâdas no toca
êm eniendmenloaos âd 49 ncisol, da Le complemênlar 147114

av DomPedrc i.s15.CEP 63340.000 Barc do C€trro Àbêlêluba-PáÉ
r€btore (s1)37512999
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N, J U SÍ IFICATIVÁ DÂ ESCOLHA DA I]tO DÂLIDÀO E D E LICITACÁO

5. ESPECtFtCÀçÓES D0 0BJETO

DrscRI(rÀo I NID,

DIJITJ SFR ISENIO DE
E CONIhR NO MININIO 65% DE LIPIDIOS.

OROURÁS TRA\S, ASPECIO, CHEIRO. SÁBOR T COR
pEctJLrÀREs aos MEsMos Ê D[vERÀo Esr^R lsFNros DF

RANçO E DE OLJI'RAS CÁRACTERISTICAS I\DFS[,]AVEIS. CONI

RECOMENDÀçÁO PÀRA USO CULIN^RIO, EMBÀL^GEM !'t
POI,IFTX ENO LEITOSO E RESISIÊNTE, ÂPRI]SENTANDO YÉDÀCAO

^Dos 
D! rÍ)ENrrFrcÁcÀo. pRúriDr'jNcta. NroRM^ÇÕLs

ITRI'IONAIS NI,JMERO Dlj LO'I','. DI]VETA ]TPRISÉNIÂR

^LIDÁDF 
Mi\rMÁ DE 6(sErs) MEsÉs A PARTTR D,^ D^l^ DF

RECIS'IRO NO IIINISTERIO DN ACRICT]I,TLJRÂ,

QUErro MUssÂRELÂ ( 0riscRlÇao QuErro MUss^RLr-À r'
OUALIDÀDE, I I'IADONO DIADÀ ENTREGA. fAIIAS DI]
APROX IVÁDAM I]NT[ 2OC A EMBALAGÉNI ORIOINÂL OEV E StJR A
\ Ácuo ErvÍ sÂco pl^s ro rRÂNspÂR[NT! tr 

^Tóxlco 
l-rMlú.

NÂo vrolÂDo, REslsrENlE, QLrF GARANTÁ Á INTEGRIDT\DP Do
PRÔÔIITO {TÊO VÔN1FNTO DO CO\SUIIIO Â EMRALACE]II
DEVTJRÁ CONTFR EXTERNA]\IENTE OS DÂDOS DE
n\. \\Ào'Po.r.Dr\,,\ r. orrv\,Ôr.\ lRcro\\

\a\IRôDr o or \\llJ\ ,or,(oDr In \r vFRoro
REclsrRo No rvrrrsrÉRo DÀ ÁcRrcuLTURi/slllDrPoÁ F

caRrMBo DE rNspÊÇÃo DosrF o pRoDUro DEvbRÁ
APRESEN'IAR VALIDÁDE ]VIÀ]iI]VIA DE 05(CINCO) DLAS A PARTIR
DA DÂTÀ DO SEU PROCESSAIIIEN1O DÊVFESTACOM
TETVIPERÁTURA ADEQU^DÀ INPER lOR Â lC. c trNTREC^

4 1. A êscolhâ dâ modalidadê dê Pregáo Presencla paÍa Reg slro de Preços com vlstas a

realzação dêste processo lciatóno,justificá se pea rnalor Íãpidez em sua êxecução pelê

tránsparência que a môdaidade pÍoporcona, e pela possiblidade de se obteÍ p€ços mals
vantalosos para AdÍni.istnaÇão, ãém da possibildáde que lêm os licitanles de Íeduz I
preços durárte ã fase dê lancs uiiizãdo o Sislemá de Regislro dê Preços rêgido peo
Deare1Ô 7 s92h3, devdo ao obiêto ser uma estimálvá de ne@ssrdadê e ílexbrlidade na

Conhalação poster or Náo eslá sendo ui lizada ê môdâ dade Pregáo ná íoma ElelrÔn ca
devido io sná de nternet loÍnecdo ao lnstilulo de Previdência do lvlncípo de
Abaeleluba quê se enconlra com qlaidade náo apropriada pára a realizaÇão no iormato

5 l os Produtos a serêm fornecdos constam na pauia em 8nexo, eslando especificadás
as undades dêneddás de cãda produlo â sêr oíêrlado

Áv.DomPsdóll i."915 cEP 63d-40 000 Bamdocêilro'Ahereluba Prá
Telehre:191)3751 2ess



INSII'IU]:O DE PREVIDÊNCIA OO MUNIC|PIO
DE ÁB,.ID TLl'UI'1 - TP]Ú/1
C N P J: 0 1. 5 I 0- 5 7í'/040 L6 I

CÂTF. TORRADO E ]!IO]DO, APRISENTÁCAO TORRADO E À1O]DO
SEMI!íSTURÁS, IVIÂI,A DIJ ÊORIECIÀ1ENTO P/TCOTE DE JOOC A
v^cuo, cÀR^cTERrsTraas ÁDrcroNArs r" Q!AL.rDÂDr:,coM

,\SIECTO 
'OR, 

ODOR I: S,\BOR I'ROPRIOS

EM PO, COMPOSTCÁO l.rirTF Dri VÁC^ rj

100G. cÂRÀcrLRis a^s 
^DrcroN^r§ 

rRoDrrro PRÓPRlo ràRÁ
o\\ \rÔ'r'v\\o|vio\lut?\IU.\D ' J\,t 

^ 
u. r\iu

MÁCARRAO- TIPO ESPÀGU[]1'I. INGREDIINTES SEMOLA DE
[RIôO, OVOS E CORANTES NÂTI-RÀ]S DE URU'UM. UNIDADE DE
FORNÊCTMENTO I^COTE CO\r 5OOC, TNTORMÀÇÔFS ADTCTONÁtS

IÉNlPERO COMPLETO, INCREDIINTFS RASICOS: SAL. ALHO,
.EBOI,^. OLEO V[C[TÂL. (]I]I!JADL tsORNECIMENIO
EÀIBÀLÁCI:M COM IKG |ARACTIRISTICAS ÂDI'IONAIS IM

PRODIITO PRíN{N

CÂFE TORRADO E i\lOIDO. APRESENTACAO IORRÂDO E MOIDO
. o \. vufADA c{RÀ( R 5t1L^5

aDcrorlArs r a!ÂLrD^DL. (:oM cÂRÁc r riRis lrc^s. 
^spr.]oCOlr ODOR E SAAOR PROPR]O

ONSTR!À DF ('AIiNI. LNGRIJDI!\TES BÁSI'OS CARNE BOV]NA.
AL. CONSERVÀNTES IJ CONDIÀ1ENTOS

DESFIÁDÁ. IJN ID ÀD]: I)E IIORNECIN'ENTO LÂTÁ COIVI ]]O A ] OC
flLHo (rsl,ricnlcA(Âo
RAOS, ErlrRArÂCEM JLrlr^ p^CK. ROTUI_O COM VÁI.OR
urRrcroNAL, NroRMÀÇÀo soBRE cLirrEN. DArÁ D[
tbP., ! io \\r D{Dr roI lHr..t\t\!\J 'vo . D

OíC VAIIDÂDIJ MI]IINIA DE L]

rrrÔDÀR\r.\\,.\\rs||, r .A\ \o \||| rô rc\\i ^ ol
PÂ('OILS 'IR-\\SI']TRENTES D[ 5

QLNNHLNTOS ARÁ\IÂS) CÂDA I'RÂZO \IININlO DI IALIDÂOE
ó(SEIS) NIESES E]\IBAI-AGIM ORIGINAL DEVIDÁNIINTI]

iDÊ'rTlllC^D^. coivl RoTlrLO CONTTNDO IOD^S ,\s
rNroRN^ÇÕLS DO PRODUTO D[ 

^CORDO 
(ONi 4 r-!C|SL,\CÀO

VIGINTE Á AMOSTRA DEVERÁ SIJR CORRESPONDENTE À

DETOMATI]1o6R(F.SPl]altit(^(,\O NÍ]LHO DrTOMA-|E
]RÁDI']ONÂ1, CONCENTRÂIX]. ISIJNIOS Dtr PELES E §EMINTTS.
INTFGRO, RISISTENT'. VEDÀDO T 1]N'IIO

NtLos Lr^Dos DÉ LDENILfT(,Á(.Ào
E PRocEDÊNCra. rNrORNl/\(.Ôrs \LrrRr.loNÁrs, NÚNIFRO DÊ

0r \\ u\ 'r DoPq,Dr o D.\r.o\
aPRFSÍ]N r^R V^LrD^Da rvÍr\rMÁ DF.r(Slits) MESUS 

^ 
p^RTtR DÂ

X]MADO DÊ ]4OG )

n.Eo vrcETÀr D| so]Á G^RR^F^ rôo Mt.(Df-saRtaao ot.Éo Df
§OJA RI:TINAIIO, PI ASIICA IIdANSPARENTE
coM 9r0 À{r- cAR^arERrsTrrls Lor}/i \^TURA|. DEVÊM sER
OLEOSO. 1 RÁNSPAÂENI É. 

'OR 
PRÓPRIA. ÁTTSÊNOA DH ODOR E

J1BOR NAO CARACIIJRIS
Áv.DômPedÍon i.r915 CEP.63.41G000 BrmdoCêibo.Áb#rrha-p a

Tehhre 191)37saass
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NSN.UIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
DEARÁETETUR,1 IPM/1
CN P,t : A 1. 5 I 0. í 7 ó/000 l -ó I

VAI,IDÂDE MINIMA DE 6 (SEIS) MTJSIJS À PARTIR DÂ DATÁ DE

,\LStr IA t.tPO OT DaXj (DrrSOr(. iô s1r sr.na rrPo Hôr Do.i
EMBALÂGE]II LIII SÂCO PLASTICO

A VACUO, DHV!,RÁ CONSTA DÀTÂ OE FÁI]RICAÇÂO, PRÀZO DE
D{J REGISIRO NO MINISTERIO DA

ACRICULTURA. SIIiISISP/LXSI'OA, NUMERO DO LOTE, E DEMÀIS
DADOS DO PRODUI'O bX]GIDO TELÀ LECISLAÇAO ET' VICOR.

!ti Ap \,t jílDuut sr t\ui oFd( 10 \ rt^q t\trút io
M^ls ou rGUAr-. caRBorDn-41()s r,6G.

PROTEjNA 6,7G,IIRRÀS ÁLIIVÍENTÁR'S O,7G,ICUAI, OU MENOR DI:

§ALSICHA. IIPO VIE\Â. APRESENTÀÇÂO EÀ1 CO\SERYÁ
INIDÁDE DE FORNECIMEN]O LAIÀ COM :]OO C
CARACTERiSTICAS ADICIONAIS PRODU IO PRóPRIO PARÁ

ÂLINIIJN-TO ÁCIIOCOLÀTÂDO, APRESENTÁÇAO I'O, TIPO
PRIiPARO ]NSTANTÁNEO TJNIDADE DE FORNECIMENIO PACOTF

FORNLCTMENTO C^rXÁ COV :!0 G.
f^R^crLRrs11(AS
-ol\slMotL\lANo t.M(o\r!rv.D\Dr,Ô\4 \'1, lsl{cÀo

i,rvur,r r:r'r rt-ocos, apREslNrÀÇÂo avErÂ

oNFoRNaDADE coN{ A LEC]SLA(ÀO HN1 !ICOR.

AZFTIE, DESCRIÇAo lotP/o Ol-lVAi ÁalDlz
E FORNI]CINI l]N IO: EMBALÀOEM

BrscolTo DocE. TrPo RosaLirNH^ L)Ê arrocol^TE.
covposrtÀo [aRrNH^ Dr iRrco PNRTQUTCTDÁ coM FERRo t
,{clDo folrco 

^(Ltc^R, 
ÂNflDo. coRDUR^ vEcElÀ1.

^ÇuaÁR 
rNvERTrrJo, aMrDo, coR^Nl ri

c^RÁ[rH.o. cÁaÂrj r]M Po. sÁL RtrflN^Do. fnRMENTOS

ÁarDU|-ÁNTE LÀCTICO CON r LNr

!tllC{u\.lOrr'rÔoP.rPl.
LtroslÁÇÀo EM YrcoR u\rDÂDr DF FoRRNECTT\1INTo PlcorE

Brscoro DocL, IPo RosQrrNrrÁ c c^RiarÊRrsnc^s
A DI( IONÁIS PRODI]IO PROPRIO IAR,\ CONSU NIO H L]VAIiO I] NNI

ao\rroR\rrD^DE coM 
^ 

LricrsL^(^o LNi vrcoR
aNcorro DocF. rPo RosQur\ra DE LIrTE, coMPosrÇÀo
FÀRI\NÀ DT TRICO ENRIQUECIDA COM i.ERRO Li lC]DO TOI-ICO.
AÇÚCAR. CORDURA VIJGEIAI. HIDROGENÀDÂ. AçLCAR
l\vERllDO, 

^NllDO. 
SÁ1. REFI\^DO, FERrvlENTos aulNllros

BICARBONÀIO DT SODLO, ÂROMATIZÂNTI LECITINA DT
LÁCTTCOCONrtN,

Àv.DômPedrôr n."91s CEP ô3.44+000 BaíodoCenro Áb*brba-P à
ÍêlêÍore lg1)375t2999
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INSTITUIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
Dtr ADÀETETUBÀ - IP]IIÀ
CN Pl : A 1 - 5 I 0. 5 76/000 l -ó I
ADlcloNÁls: PRODUTO

CONI'ORMIDÁDE
LEGISLÂÇÀO LM VIGOR UNIDADE DE PORNECIMENTO

TIPO ROSQLINIÁ. S^I]OR NIrl-rrO VERDI.
corvposrÇÀo FARI\H,\ DE rRrGo r\RrQtrLcrDA coNl FERRo E

ÂCIDO I,OLICO CRLN]IJ DIJ M]I,IIO. FÀRINIIA DE NNLHO. A]VIIDíJ
DH NlII,HO, CORDT]RÁ VTCITAL, AÇIJ'A( ÁçUCAR INVER1IDO,
s,\r, o\o FM l,o. FIRMENTO Qrnivrrao. BrcrRBoN^ro Dts soDro

RrscorTo sar-caDo, TrPo Àcua I sÂ1, coMPoslÇ^o r.ÁRrNHÂ
DE TRICO, CORDURA VECEI AL,AMIDO,ÍJX1'RÁ1'O DE NIAIT-[.SÁ1.
AÇUCÂR, IibRIIÊN'IOS QUIVLCOS. BICARBONATO DT ANIONIO F

B|C^RBON^rO Drr SODTO. CONTIM
sóDlo.coNrÉNr 6LúrEN, uNrD^DE DE rortNEclNrENro 2o0c

coNrENDo20o G(rFso r-rQUrDo)

DOCE DE LEllb, r\CRrjDlDNtÉS BASTCOS r.r:rrE. ÀÇlrCÂR
BICABORNÁTO DE SODIO, LJN

CONFORMIDADE COM Á

ERVILHÁ, INGREDIENTES BASICOS ERVILHÁS, 
^AL^, ^çUC^R 

t
DE FORNECIMENTO LATA COM zOO G (PESO

CRUPO SECÂ, SUBGRLIPO 6ROSSÂ
llfo r. cl^ssri DÊ r,oRrrLcrv[NTo

FERÀ,IENTADA OLI R NÇOSA. PRODUI O PROPRIO P,\R^ CONSUMO

CRUPO SE(.A. SLBCRLiPO GROSSA.
IME\]O PACOIL

FERMENTaDA ou LÀN( osd rRoDUro pRópRro p^R^ coNs! 
^ro

çAO PO, COMPOSTÇAO FÀRINH^
DE TRlCo. LEITI Ervl PO NTECRÁL. ACLCAR. sAL. GLUTE\.

lo rirlrB^LÂGlM coM 400c.
CÀTÂCTERÍSTICAS ADICIONAIS PRODUTO PRÓPRIO PARÀ

GOIABÂDÁ. IIPO GOIÁBADÀ PARA CORItJ. T]NíDÁDF, DE

aDlclo\ars pRoDLro pRópRro paRÂ coNsuMo HLMÁNo E EM
coNFoRMrDÀDE coM 

^ 
LEclsL^ÇÀoEM ucoR

Áv.oomPêúoli i'915 CEP 63.{4C000 Baío doCenro ÁbtrEruha-P á
Ielêrore 191)37512999
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L.FITF 
'ONDTNSÀDO 

!II'O IRAI)ICIONAL. COMPOS]('AO I FIT
lrrrRÀL 

^çLc^n 
F raarosrr. ti\rD^Df DF roRÀll.l[11]Nro.o\', \Dô 1(o I TOLTDO)

ARACIIJRISTICÁS ADICIONAIS PRODI]TO PROPRIO IARÁ
ó\\ vo ri \4\\o L ..M, o\rnPvrDrDr , o\r Á ll.nr'l \ç\J

EITE DH T OCO. I\GRTDIE\TES BASICOS I IITE DE COCO AGIIÂ
I]NID^DÊ DI] TOR\ECIN'IENIO GÂRRATA

OM ]OONí1. CARACTERISIICÁS ÁDICIONAIS PRODL'IO PROPRI
coN|oR\rlDADE CONI Â

OSI(AO I,EITE DE VAC.\ UNID,\I)l]
a^R^flERrsTlcÁs

ÀDr('roN^ls pRoDL o |RôpRro p,\R^ coNsl\4o Hl,vÁNo I EM
co\ FoRvr)a D[ co\r Á r.Eorsr.^(',io rNr !rcoR
vacÀRRÀo. rpo r,^R^r-_LJso. rNcRrDrnNTrs slrMot,^ DF
IRICO. OVOS E CORANIÊ§ NATURAIS D]] I]RUCUTI, L]NIDADI DE
FoRNECINILNI O |aCOTF cor,i 5004, NFoRM^(ÕÊS ÂDlcloNÀls
PRoDLro PR(iPRro urlrlrANo E El\l
coNl,oRNrrDADE aorú À LECrsL,rÇÀo r:í ! coR

Dh r.rtrrf, É sÁ1.
I]NIDADE FORNECI]IItN]O F\IBÂLÁCEÀI COM JOOC,

c^R^clriRislt(Âs ÁDrcroNArs pRoDUro pRoPRlo PÂRÂ
,ONlr vO ll\I\'ôLO\'aIr, 1.. {\ \J

M {RCARINÀ V[CETÁ1, APRESEN I ÁÇÀO CO\I SÁ1, I]NIDADE DL
].ORNE'IMENTO E\IBALAGE]\I DE]'OC

Â BASE DE: F RINHÁ DÊTRlCo DESEMoL^OU
FFRRo F ÀcrDo Folrco/ o\os / coRÁNTr:

NÁTUR^LDE uRUcuM orl ou'rRAs slrBsrÀNcrns PERMrllDAs E

suB\iL.IDo A pRocEssos rEcNolócrcos ÀDIQUADoS.
coNfl,osrÇÀo \urRrcroN^L NlÁltMo 15 c DE IrrDRAro DE

SEI,ETA DE LEOUMES. INCRLDíJNIFS BASICOS ERVILI]Â
Àcu^ E s^L, uNlDADr DE FoRNECTMENTo

INGRUDIFNTFS aAslcos: ÁGLr^. SUC
{PRrsENr^(^o

ar '^ ..\.t.\tR\Do i.\1 1(r.\! I\rDiDr D
FORNECIMENTO I.'RASCO COM 5OO N{L EN{ EMBALÁGI]M DE

pl-Àsrco cÁRÀcrERis cÂs ÂDr.ro\Árs
nioD(rro pRópRro pÁrÀ coNsuMo HLTNIA\o E EM

O\ I OKNIIDÀDt 
'U\I 

\ LLÚ151,\(,\O IM \ CÔR
TNGRIDTENTES BASTCOS ÂCria. SI]CO

\rP ( \r\Ç{^ rro rDo
O\CF,NTRÁDO, SEM ÁçIrcAR. UNIDADI DE I.ORNECI]VIINTO

DE VIDRO OU DÊ
ÀDI'IONAIS PRODL IO IROPRI

coNFonrvrD^DLl c oNi À

^ÇUCÀR. 
APRESI]NTAçAO CRISTAL. EIIB^L^GENI PRJNIÀRIA

ADICIONAIS DE I' OIJÁI-IDÁDE.
UNIDADE D[ IOR\ EC I\íENTO PACO I E COI!] I (C

w sr r ur õ'iili ôàiiú ô?iili À'oo n u u r ci p t o
DD ÀRÀETETARÀ- IPMÀ
C N P., : 0 l. 5 I 0. 5 7ó/000 l -6 I

a
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INSÍIÍUÍO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
DE ÁR,IETDTUB} . IPM,I
aNPI:0111oí76hmL.i1

II
Blscofo s^Lc^Do. TlPo crú^M cR^cKER. coMPoslÇ^o
FÀRINHÂ I)Ê'IRICO, GORI)LJRÂ !PGIJIÀI, TIID,qOGENADÁ, ÁMIDO.

auli!flcos. arc^RnoNÀro

ÂÇUCAR E SÂ1,

I ÔNr."PNfluAúr ' ÔÀr l iLnr:L\\ {ÔL\r \ r(ÔR
r-Âr{rNH^ DE rluco. 

^PLrc^ç^o 
uso EÀl P^N rFrc^ç^o. l rPo r

tJNrDÁrJl: DL |.ORNricrÀrEN1',O PÂCOlr CON11]NDO r KC
I\FORNIACÔES AD]'IONÁ]S COIVI FFRIVII]I'ITO. PROD IO PROPR]

FARrNIla DE TRTGO, aPr.rCÀÇÂO USO Êü PÁN rfLCÀÇÀO, -U PO L
O PÀCOTE CONTFNDO 1 (C.

r.ror\4\(Úrs \rrr'
PARA CONSUMO CONTORNNDADE COM

MAC,\RR^O TIPO, CON'H^ (DESCRIçÀO MASSÂ PÀRÁ SÔPA
\rÁ..\ \ \1 \ri,lr' llPU sr' \ \' avr\^DA..ov .avnrr
r'rPo 

^Raiol-rNH^I:I\lRAI,AGEM CONI DIZIRIJS DtJ ROTI]L/\GEM CONTENDO
NrroR\rÂÇÔEs Dos n\rcRFDrEN I Fs coy PoslçÂo NLI|RtctoN^t-.
DATA DI I]ÀBRICACÁO E PRÁZO »L IÁLIDÂDT DÊ NO NlINI\'IO

A RESOLTJCÁO I]ft DA CNNPÂ
APRI]SEN IAÇÀO PACOTE DE5OOG )

MA(A FUN O)IJSCRIÇÁO M^Ç^']N N^TUR^" DE I'RIMEIRÁ
QUÁLIDADT DEVI SER ÁPRISI]N'IADAS IiR ES( 

^S, 
(OM 6RAI] I)P

R,ICII^DURAS CORTI]S tr ES]IIÁCÂNiTNTO NÀO DtrVEM CONTER
llPfa\{5tA\tqc"c'r f\r'u\4 ofr'or)Lro )l\ rÀ5rR

EMBALÀAETVI PLÁSTICÂ TRÁNSPÂRENTE.
rLExivEL, ÂTóxIcÁ, RtrsIsTENTE E DIVERÁ coNTI]R ETIQUI]TA
.ov o 15u iu\tu(vt su , Á\4n ,j ppoDr o \i4
PODÍJR"À AfRESINTAR
ENTRECÀS DEVERiO SER DÊ A('ORDO COM PÉDID(I. NOS I,OC^15
E DAIÁS SOLICITADOS SERÁ REÀL]ZÂDÂ
rNsPEÇÀo DAs c^R^c]ERisrrc^s sENsozuÀrs (aspEcro, coR tr

NIASSA PARÁ MISTURÂ DI] \'IINCAU SABOR MULIICIJREAIS
(ErlBÂLADo EN{ PÀ.orE DE ?r0O) (D}ISCR|ÇÀO CEREÂr-
I\fANI IL COM PROBIOTICO, PÁRÀ O CONSUMO DE CRIÀNCÁS A
PARTIR DE 6 ]!'ESES RICO EII VITAMINAS

' ct \t. Dt.vt'v stk ok

DE MÁTÉRIA TERROSA DE I RASITOS E DE
\.',FlA'S. lOnOs \SL \R4( llF )llL \l

coNFoRNlU Á RESOLIrC^O aN
PRINCIPÁIS. FÂRINI]A DE I'RIGO, I'/\I]JNHA DE MILHO, FARINHÂ
DE 

^RROZ. 
SÂrS \r'NERÁ'S, TNFORMÂ(ÕES NLTTR|CION^|S

(.ARBOIDRÁTO I7C. PROTFINA I,7G, CÁLCIO 
']6 

I'ERRO 6ÍC,
FOSFORO r9MC. ZrNCO r,0 NlC, VrTÁMrNA C 2]\1G. VrrANlrN^ Bl

Àr DDmP€drcr i..915 CFP 634{0 00{ Barío do CeÂfo Àberelu!â Paá
rereÍoie (91)375r299S
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DE 4RÀETETURl IPAL1
CN PJ : a t. 5 1 0. 5 7ó/000 l -ó I

I.INIG.\rTrMrN4 sbOorMC NÀULUN r!DOCrr rrN )

Ào Doc[ (DEscRrÇ^o r,^o Dr] vassÁ DocE DE
ic GR^rlIÂs ÀcRl:s( rDo

r^ lÁDL -Rruo rr"LlÀ' ir. \
AI,. L ]JIRN!IiNTO O(JIMICO DEVERAO SER ACONDICIONÀDAS

Erlr sÂcos D[ PoLrtrTrLENo 
^loxlco, 

coN] rDF\TrFrcaçao Do

,r orv{ ry r . rcânr rô crr\ r' q ar I

',,lll1Do l to a
o\'r oDoR E sÂBoR DES^GR^rr.\Vnr. PR|:SaNCA DE rU\AOS O

ESTÁBELECI\IENIO DI]VÉRÀ 'FR ÀI.VARÀ DI] I N'X]NNMENI

PÊJ'o ôRCÂO 
'OMPFTI]NT! 

SO\{[NTE SER-\ 
^CEIIO 

PÀL] I]]]IIO

rRrco rs,HCLÀ ., rrclrÀ, sÁr-, Ir rERrvrENT(
QUI]VII'O DEVERAO SER ACONDICIONÁDAS EÀí SÀ'Ô§ NF

IORNIÁ OLE O ENTREGUE IN1IJGRO O
ESTABELECIMENTO DEVEú'TIJR AL\ARTi DÊ FUNCIONÁMENTO

MUNICiPIO E 
^L!^RÁ 

D,', SÂÚDF, EXPI]DIDO
pFro ôRcÀo .oMnrirFNlF FNTRFc^ D!ÁRrÁ
\flllOr'^O .uNOD.À.rÀtN-'rL{ (OV\A"D\Dr,D, 4rr

fÁo rRÀNcEs (DEs.RrÇÀo

IRICO ESPECIAL, ÀGUÀ, SAL, E IJÊRVI:N-IO QUIMICO DEVEII-AO
i-R 

^.oNrrrL 
or \rr.\5 -:M sA(o! D' ft)

RI]SISIENTES E TRÀNSPÁRENTES DE FORMÀ QUE O PRODU IO
INTEGRO O ESIÁBELECLMÊNÍO D'VERÀ TER

o \ ni r uo ,.i ro ú \tr iPto t.
ÂLVÂRÁ DF SAÚDE EXPED]DO PEI-O ÓRCÀO COMIETENTE
I]N lrII]CÁ DIÁR'Á SOVENTE SIRÁ ACEITO PÀO FEITO NO DI.{ DÂ
I]NTRI]CA. COM VÂLIDÁDE DE ATÉ 24H )
P^O flOT DOA(DESIR|Ç^O fÁO Drl ÀPkOXrÀrÁDArvrENT[ 50

DE\ER"ÀO SER ACOND]CIONÀDÀS iÀ1 SACOS
A"O\ICO. RISIs1'E\TES DE FORMA QUI O
PRODI]TO SIJÁ O ES'I^BELE|INI LN IO

Nr.\rL.flu L \ \\R^ úL 5^LD \!r'r 'O qr^ 
'P'iÀ.{i ''A. !u!r\ ..o\ ! o P\o

FTITO NO DIA DÀ ENTRE'4. 
'O]VI 

VÁLIDADE Dtr ATE ]4H )

REFEIÇOES PRONIAS. /TCONDICIONÁDÂS FÀ'I EPS PÀRÀ
PROI)UTOS A CRÀNEI- ÂLIMI]NTÁRES COM A SECUINTE
CO\IPOSIÇÀO CÂRNE. FRANGO OLl PEIXE ]OO GI'A]\IAS. ARROZ
150 A|.{MÁS, rcUÀO DE MÁNI)IO''A
(TAROFÀ) 50 CRAMAS, SÁ I,ADA 150 CRÁ]VIÀS TOTAL 750 GLAMAS

Áv DomPêdoll,n "915 CEP.63.440-000 BrÍodDcêito-Ái*Liúbâ-Pau
rerêíom lsl)r51rees



^FE 'ON{PLETO 
íCAFE C/ LELI'L OLI CHOCOLÁTE DE I3O ML + I

pÀo cÁsErRo Dr, í cRÁM^s a/vÀNTErc.\ ou Mrsro o(J 01

F.^Tr,\ DE HOLO CO\rtJM) aÁFÉ COMPLETO (CÁrÉ C/ LEITE OLI

HOCOL^]ti DE lsoNIL L Pi\O a/rstrRo DE i0 Ctu\It\S
TIÂ DE BOLOCOML]Nl)

cÀra STMPLE§ (cÁr'E cl r-Éll ti oli cHocol- TE DE r 8oM l, + I PAo
CASEIRO DE5i]('RANlAS'/MARAÂRINA) CAIiESINIPLES(CÂIEC]

L. ] PÀOCASEIRO DF50CRÂI\IAS

DO OU FÁTIA DE ROCAMBOLE OL]

MILITO VERDE, INGREDIENTESI MILNO. ACU(.A&  CUA I: SAL,
CÂRAC'IERISI]CAS ADICIONÂIS PRODUIO PROPRLO PARA
CONSL:MOHUMANO.I]\IDr\DEDEFORNECINIÜNTO FMBÀLACtrM
TFTRA PAK 2OOO íPESO DRENADO)

INCREDIENIES BASICOS FEDÁO, SOJA.
ÁcrrcaR, \fl1flo ToRL Do s^1, iRlco FNI cRÀos, ÂRRoz,

MOLIIO lNGl,ES. INCREDIINTES BÀ§lcos: vlN^GÀF. ACUÂ.
SAL EXTRAI'O DE IO\'IÁTI], PIMENTÁ

LoNs-n\ÁDOP SOIP t lO Dl', lOlA\slJ

BOLACIIA DE I\IAIZENA- UNLI)ÀDE DE I]ORNE'IMENTO PACOII
Drr roNÁrs rRrDL.u r'(ofRlo

CONFOI{MIDÀDI] CO]VI Â

FARINHA DE TAPIOCA GRUPO SECA. SL]BGRUPO GROSSÂ
NSÊNTAS DE MAIERIA ÍERROSA

PARASTOS NÁO POOERÂ ESTAR ÚMIDA FERMENTAOÂ OU

INSIIÍUÍO DE PREVIOENCIA DO MUNICIPIO
D E 1 RÁ ETII'I'U I'1 - I P IIA
C N P.t : 0 1. 5 I ll. S 76/000 1 -ó l

6.l.Loca de enlrega Os pÍodutos deveÍão sd enlregues conlorme indicaç5ô na ordem
de Fornecimenlo pelo lnstitutodê Previdéncia do Município de Abâêtetúba/PA.
6-2- Pàb de ertregá DeveÍá ser .ealiado côní.rmê cronogramâ ro.neôidô pêlô
nslituto de Prevrdênc a do Í\,lun cipio dê Âbaetetuba/PA que deverá sêr Íeila alravés de

Ordêm de Fornêcimento d!.ánte aos 12 (doze) mesês

A! oomPêdrc n'S15,CEP.63440000 Ba m do ceíbô.Ab*lêtlba - Parà

Teleíone 191)375r2s!9

52 Constêlâdo qualquer irÍegoa dade, quanlo à quâlidadê e quantdade, no âlo da
eôtêgâ os pÍodulos sêÉô Í€usados devendo os mêsmos ser repostos no prazo â ser
eslpuado peo lnstituto de Previdênciá do Ívlunicípio de Abaetetüba/PA - IPiIA sem
âd Éo de qualquer ônus para o Contrâlântê
5r os qúánrtâtivos apÉsentados Épesenlam 100% do.egstrado, náo configuÉndo
obrigaçêopor partê desta Ée em âdqu r- os.

6. DO TOCAL E DO PRÀZO DE EI{TREGA, DA FORiIÂ DE PAGAMENTO E QUALIDADE
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INSÍ!ÍU'.O DE PREVIDÉNCIA DO MUNIC|PIO
DEÁB,IETETABI IP'I.I
C N P.l : 0 l. S I 0. 3 76/001, 1 -6 I

§- 
-

6,1 Forma de pasamento: o pasamenio será rea zado alé o 30ô (l gésno) diê úti dô
mês subseqüente após â apresentação da Nota fscalcoúespondenle, devidârnenle acê ta
pela Contralarte, vedada a antecipação

6s Em hpólese algunra sêÉo acetos os tens em desacoÍdo com ás condções
pactuadas fcando ao en@Ígo dã conlGtada o contole dê qualidade do tôrnecimenlo de
sLa responsãbi dade bêm como visando a repeii€o de procedihêntos as suás própras
custas pa.a coreÉo defalhas, visando àêpresenlâçãodê qualidâde
6.6 O ioÍnecimento ^dos prodllos em qlestáo, serão a@mpanhados pêo
D reror/Presidenre sr Angelo Jose Lobato RodÍgues, ou oltÍo dêlâgado pelo Presidenle
Do lnst tuto De Previdênciâ do lúunicÍpio de Abaetetuba/PA ou dêpartamenlo des guinâdo
pêlá mêsma ocálzada na Av Dom Pedro ll, n.'915, CEP 68.440-000 BâÍo do Centm
-abaeretúbá - Pârá cEP 68 600-000 abaetêrubá/PA

r r Eir conÍormidade com os aÍl gos 73 a 76 da Lei no 8666/93 o objelo destê
@nlrato será recebido da seguLnteÍorma

7 rr ProvEoÍamenle, no ato da entrega para ereilo de posterior veÍÍcaçáo dá
conformidadedos produlos com as especÍiecões deste Temode ReÍerênciai
7 r2 Delinitivamenle em áté 05 (cinco) diâs após o recebimento pDvsóro. medanle
atêsto na nôla ísca após a vêÍiícação da quaidade dos prôdütôs e á.eilação peo ísel
da Ata de Reg stro de PreÇos
713 Náo seráo êdmiidos paE efelo de re@bimento iens que eslejah êm

desâcordo ou confltanlescom qLãrsquer especiícacões pÍescnlas nesle Íermo de

I 1 A CONTRATADA se obrioa â:

r) Forôeceí todo o obleto em êstÍ tá coníormidáde @m as especiÍcaçóes ex gldas na I c 1ação

b) Enlregâr no endereço aprêsertâdo peo lnstituto de Prevdéncâ dô Múnicipo de
Abaeietuba/PA lodos os produlos objelo desta Licitação, devida.nenle eúbaado paÍa
manUseLo do CONTRATANTE]
O RepaÍaÍ, côÍg r, rêmover Íêconsl tún ôú súbsl t! Í às suas expensâs no iolal ou em
parle o objelo desle Côntrato em qLe se veriícarem vicios, deíe tos o! incoíeÇóes
resultantes da erecúÉô ôú de mateÍâis empregados pe a CONTRATADA|
d) Manler doranle a exec!ção deste Conl.ato todas âs cond çoes de hábi taÉo equa if€çáoi

O RespondeÍ pelas despesas resullãntes de qualsquer açôes demandas decorÍêntes
de danos sejâ por culpâ suá ou qualquêÍde seus emprcsados e p.êpostos obrigandô-sê
iguãlmenle, por qua sque..esponeb idâdês decodenles de ãçôes tudiciais de lêrcetros
quê lhê venham a sêÍ êxqidás por forÇa de e iioâdas ao cumprimento do presente

0 Em nenhuma h pótese, velcuar pubiicidade aerca dos seNiços êxêculadôs áo
CoNTRATANÍE, a nâo s€rque haja prévia e expÍessa aulorzâçâo

!) Atender o disposto nê lnslftrÉo Normativã n' 01/2010, do l\rinislério do
PLânejámenlô orçamenro e Gesláo, que ver§a sobÍe c lérios de suslenlab idade

Áv. oom Pedre ll f, . " 915 cÉP. 63.{-40{00 Barc do Ceúo Abdetrbâ-Prá
Têhrore: 1S1l 3751 29!9

7, CONOIÇOES DE RECEBIMENTO
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I7 A oêstãô e o acomoanhamenlo do conhalo ícarão a carqo do setor comÊêtênle lnd câdô pêa

INSTIÍUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
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o r Eletuar os pagamenlos dêvidos à contalada

s: Recêber o bêm de consumo do oblelô do conlrato nos termos. prazos, condiçóes
eespêciícaçóês êstabeleidas no insrromento contrâtual.
! . Dêsigiar sêtuidoÍ Íosponsáve paÍa í sca izaÉo e acompanhamenlo do conlralo

!r Aplcar à conlralada as pêna dadês depois de cônslatâdas as Íregu aridades
garantido ocontÉdilórlo ê âmp a deÍesâ

!5 Fornêc€r à conlratada todas as inÍormaçóôs, €scarechentôs documentos e
demais coid çõêsnecessáriâs à execução do c.nlÉto
e6 NolÍ@r a ven@doÉ por escrlo, sobre imperfeiçóes, Íalhâs o! ir.êgularidades
@nsiatadas naexecução do @ntialo pâra quesêjam adotadas ás medidas coÍelivas

9. OSRIGÀçÓES DÂ CONTRÀTANTE

am b enlal na aquisiçao de bêns contÉtâção ou obÍas pe á Ad minisirâçâo Púb ica Federal
d reta, ãulárquica e tundacional.

1l).OÀS PENÀLIDÀDE§

l0r Nô€sô de âhásô rôllstÍ€dô ôu inêxecuçáô lôlál oú parca do compromisso
assumido com o nstituto dê Prêv dência do i,,lunicipio de Abaelelúba/PA as sançôes
adm n strat vas ap icadas ao licilante serão as seguinles:

r01 r Advenência

ro l2 À4!ltá:

r0 L:r suspensâo têmporária de pêdicpar de lclaçÕês e impedimenro de
@nlratarcom o lnsiiluto de Prevdêncra do Municipio deAbaelelubâ/PA
r0l4 Decláráçáo de inidoneidade pará icitárou @nlratarcom a Adminislraçéo

Púbtca

l0l. Na h pólese de descumprimento de qualquer das condções avençadas impicará
mulla côÍrespondente a 1% (um por cenlo) por dia. alé o lmile de 20% (vrte por
cenlo) sobrc o valotutêldo contÍâlo, sublraidooque Íoiexeculado
r03 Náo havendo mas inleresse Do lnstúuto De Previdênca do lvunicipio de
Abãeretoba/PA nâ execuÉo par.ial oú torál do 6nt6ro, em rázão do descumprimento
peo CONTRATADO de qlaqu$ das condiçÕês eslabelecdas para a pÍestaçáo dos
seviços objelo dêste certame impl cará mulla no valo. de 20% (vinle poÍ cenlô) sobre o

r0l Sempre que não houver prctuizo pãra o lnsttuio de Previdência do Municipo dê
Abaeleluba/PA as penalidades rmposlás podeÉo ser €evádás o! l€nsformadas
em oulras demenôr sanção, á seu critéÍo

l0 5 Aãp €ção das penãidades será precedidã dá concessáo da oportunidade deampla
deÍesa por paÍre do adjudlcatário, na Íorma dâ lêi

av oohPêdrc i '915,CEP.634rn.000 SâtrodoCeilÍo abêlelubô PaÍà

Teleroiê (01)3751'2SSg
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11, DOTAÇAO ORÇÂMENTARIA

12, CONOIÇÔES PARÁ PÂGAMENIO

13. DÀS DISPOSIçÓES GÉRÂlS

Av DomPeúo n'915 CEP 63440.000 Ba ro do Ceúo. Abêleluba PaÍà

reretore (e1)37írsss

11 1 As despesas deco(enles da @ntrataÉo objelo deslá Lictrção cofferão à conta
dos rec!ÍsosorçamêntáÍios:
EÀsÊÍcido2A
2020 lnstitutodê Previdência do lúunicípo de Abaeteiuba/PA.
09 272.0903 2 263 - lúanteÍ as Açóes Adminislrativás e Operaciona§ do lPlúA

Elemenlo:3.3.90 33.00 - lúateÍalde Consumo

Subelemento 1600111100 - Recursos do RPPS - PEvidenca Executivo

l2 r Nãoserá eÍeluádo qualquer paqamento à Contratada

12 r r Antes da ap€sentaqão e da aeilaçáo do documento de cobrança,
sendo alesladê em coniormrdade com o Íornecimento dos produlos peo seloÍ
.oÍnpelenlê dâ contâtanlê;
12rr Enqúanto houvêr pendêncã relatva à iqurdaçáo dê obrgação
Ínancena em virtude de penalidâde ou iradimplêncâ, à aprêsenlação de
documentaÉo eigida em disposiçâo do 6to convocátório legal ou
Í€gulameniâ. à rêgulâr dadê ísca
r2 L r o dêscumprimenlo dás obrgações traba hislâs ou a não marútenção
das cond çóês de hab ilaFo peio contÉtádo deverá dar ensejo à rescisão
@nlratua sem prejlizo dâs dêmas sançÕes sendo vedada a relenção de
pâgamento se o contraladonáo ncoÍeÍêm qualquêr inexecuçáo do seNço ou
nãô o tiver pÍestado ã @nlento
rz.rr A Entidáde podêrá @nceder um p€zo paÉ que e @niÍatadâ
regu arize suas obrgaçóes traba hlstas ou suas coÕdiçôês de hab iláçáo, sob
pena de re$isão conlrâluâ|, quando não idenliícar má fé ou a incâpêcldade da
emp€sa de @Íigú a siluação.

Lr r A contrátádâ re@bêrá prcgramaçáo do foírecimenlo dos pÍodolos em @nforrnldadê
com a solicitáção feitã peo lnstituto de Prevdênciá do Municipio de Abaetellba/PA. emilida

ri 2 Os €sos omissos fcaráo a crilério da CONTF{ATANTE paÍa esclarecimentos ê dhmn

.1 : A CONIRAIAOA dssJme r1€gÍêl respolsaô,lioádê por daros -alérâs e-loú
nraneros pessoars oL a qJe @u:ãr á 'NSTTJTO OF PRLVIDLNCIA DO ÀrLJ\lclPlO
DE ABAETETUBA ou a têrceims, pors repre§ertantes e ou sucessores
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ÂNEXO II - MODELO DE DECLÀRÂçÂO

que á Empresâ_-. com §êde nã-
presrôu/presia os servços ãbâixo relaconados sendo cumpÍdÔE dos prazos e lemos
Ímados nã @niÍalaçâo, ião havendo @ntrá a mesmá, nenhum ÍêgisÚo qle a desabÔne

DECLÂ INÀDE TECNIC

leslá Para os devidos fns

Reraçáo dos setu ços pÍestêdôs

Av. Don Pedo ll, n. " s 1 5, cEP. 63.{40{00 Bairc do Cên}o . Abelel! ba PÍá
Têhrore:l§1)375129!9

(Nome complêlo porexlenso do responsáveLpe a Pessoa Juridcá emtenle deslê alestádo e sua
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ÂNEXO III. MODÉLO

(Pàpel lrmbÍ6do dà licitante

tNsÍTUTo DE pREvtoÊNcta Do MUNtciPto oE aBAETETUBTPA
REF : ED TAL DE PREGÃO N" oo2/2023 IPMA PP_SRP

PROPOSTAS, manileslar dâÍ lances, prestartodo§ os escla.ecimenlos a nossa Proposla,
nteÍpor recu6os, desstir de p enírô prãllcar lodos os alos necessários
ao íel curnprimentodo presênte CÍedenciâmento

lndicamos o (a) senhor (a) portado. da cédula dê dêntidade n'

ÓÍqão e,pedrdor . .omo nosso rep
L cllaçáo em reÍerênciá podendo rlbricar a documenlaçáo dê HABILITAÇ

Representanle Lêgal da Empresá

DL 1I}Á ETETA R,.1 IP|IL.I
C N PJ : 0 t. 5 t A. s 7á/000 1 -6 l

av tr.mPêdía lr r"!15 cEP.63.{40 {00. Bã m d. Cento Abdíúà-P à

rê êfore: 191) 3751.2s{e
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ÁNEXO IV. MOOELO

O Decaro sob as penas dá Lei, quê cumpo Ôs requistos eslabe ecdo noAn 30

Le co;pbmêitar n'123 dê 14 de dezêmbÍo de 2006 allêrada pela Le n" 11 488 de15
dej!ôho de 2007, em seu art 34 que essâ Empresa/CoÔperallva eslá apta a us!íÍuir do

lraàmento lavorec do estabelecido nos adigos42 ao 49 da refe.ida Lê ComplemêniaÍ

(Papelllmbrâdo dá ic tâtitê)
Modelo da Dêclaracão (Empresador Pessoa J!ridica)

( ) Declârc, sob as penas da Lei. que .ossa empresá náo eslá ênquadrâda no

lraiamento Íâvorec do às I\4EiEPP

Obs.: No caso dê micro-emprcsa ê emprêsã de pêqueno porte que, nos termo§ da

LC 123/2006 ê altêmçâo dada Éla Lc '1471'14, po§suir alguma rêstrição na

documêntação rêfereotê à regularidadê Íiscal, êsta devêÍá sêr mencionada, como
rê§salva, nâ supracitada declamção.

{Represêntante lêgál)

Áv.DômPedrcll i."s15 CEP 63440 000 &iÍodôCêúo Àb*btubâ-P ã

Têlêí0re 191) 99351-0377

DE lAlDTETL:8,1 - IPMÀ
CNPJ: 0l-510.37ó/0001 6l



66

N sr Í u r ô'62:ê;í;vi ;Eii:éi Â'o o u u u t c í p r o
DD ABAETETUBÁ - IP]'IA
CN Pl : A l. 5 I 0, 5 76/000 l -ó I

15(!
\

ÁNEXO V . DECLAnÂÇÃO

(Pápel timbrado da licilanle)
Iúodêlo da DeclaÉçáo (Emp.esador Pêssoa Juridr@)

lnstituto de Prêvidência do Município dê Abaetetuba/PA
REf: EDITAL DE LICITAÇÃO NA MCJOALIOADE PREGÂO PRESENCIAL
PARAREGISÍRO DE PREçOS
N",OO2I2O23.IPMA-PP.SRP TIPO []1ENOR PREÇO POR ITEI']I

(Nome dã Empresa). ... CNPJ No

assinado em clmprimento áo solEilado no Edial de Prêgão 002/2023]PMA_PP_SRP,
DECLÂRÂ, sob aspenasdâ lêi. que:
r Náo possui em seu quadro dê pessoal. êmpresâdos (s) com menos de '18

(dezoiio) anos êm lrabálho noturno, peÍigoso ôu insalubre, ê ínenores de 16 (dêzesses)
ános, em qualquê.lrabalho elvo na @ndição dê áp€ndiz. â padn de 14 (qualoze)
ános, nos te.mos do incsoxxxltl do art. 7 " da Côôslltuição Federal e ncisô V, an 27 da
Lêi 3666h993 com edaçáo deteÍminada pela Lei n'9 354/1999
2 Não possli em seu qu6dro de pessoal sêtuidôÍ pÚbli@ do Poder
Executivo/ Leg s lalivo lúunicipá exerendo íunções técnicas, comercas, de gerência,

admnstÍação o! tomadâ dê decisão, (inciso lll, do arl 9"daLel6666/93e nciso X da
Lei Comp ementãr n' O4l90),
3 Declára para os devidôs fns que não possli em se! quêdro de empreqados
um percentual minimo de 5% de pessoas porladoras de dêncência de acordo 6m o

§60 da CoistituÉo do Eslâdo do PaÍá (EC n'0042/2008, publcada em 11 06 2008) ern
rurÉo de pGsuir meno§ dê 20 (vinte) funcioíàios em seu quadro de pessoal

1 lnexistência dê lalo superyeniente impêdillvô dá hâbililação na íorma do S 20,

art. 32 da Lein'8 666/93
5 Eslâmos ciertes e @n@rdamos com as condiçÕês cortidas no êdltal e sels
anexos bem @mo dê que compro plenamentê os Eqlislos de habiiláção deíndos no

6 Decara qLe os documentos que compõem o Edilal íorãm coocados à
dlsposiçâo e tomou cônhecmenlo de todas as nío.maÉes. cond ções lo@is e grau de
dículdade dos setu ços ase.em execulados
? Declara que não sê encontÉ inidônêa para lrcitat ou conlratar @m órgãos da
Adm n stÍação Pública Fedêra Estaduá|,lúunicipale do Distrto Federâl

CEP- Mlncipo----,por seu represerianie legê abaxo

Áv Dom Pedm ll n."915 cÉP.63.140 000 Baro do Cêf[o -Ah&lelúa Píà
Íê êrore: (91) 99351-0377

Ass nârura do Epresenlaôtê legal



INSTITUÍO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
DI 1uÁl:flil rll]Á - tPMÀ
CNP.I: 0l.SlA.57ó/0001 ól

ÂNEXO VI. MINUTÂ DÁ ATA DE REGISÍRO DEPRECOS

P.eg ã o i1' 00 V 2 02 3 - t P M A- P P - S R P

Peo presêntê insÍumênto o luuNlciPlo DE aBAETETUBA - PA, por ntermédio Do
lnstitulo De P.ev dência DO lVUNlclPlO DE ÂBAETETUBÀPA nscrta no
CNPJ/MF sôb ô no 04 203 394/0001 36, com sede Av Dom PêdÍo I , n o 91s CEP
63 440-000, Báro do centro Abaetetuba - Pará Abaeleluba-PA. represêntadá
egâlmente pe o excele.tissimo DÍetoíPresidente lúunicipa Sr. AngeloJosê Lobâto
Rodrigues brásileÍo Casado, residenle e domiciliado em ABAETETUBA.
consdêra.do o julgamenlo da icilâçãô na modâlidâde de PREGÃO, PARA
REGISTRO DE PREçOS, sob N". 002/2023- IPMA-PP-
SRP, publcada no DOES do d e l/2023 RESOLVE reg slraÍ os preçls das emprêsas
nas quanlidades eslimãdas, de acordo 6m á clãssiícação por eas alcanç"das por
tem, atendendo as condições pÍevislas no lnslrumenlo Convocalór o ê as cônstantes
desla A1a de Reg sto dê Prêços, e reg do pela Lei FêdeÉl no 1 0 520/2002 pe a Lê
Fede6 no 8.666/93 e súas a ierações e em confomdade com as disposçôes a

DO OBJEÍO
I 1 - A prêsenle Al.lem por ôbjêlo o PÍegáo Prêsenciêlpara Reg íÍô de prêços do tpo
úenoí pÍeço poÍ ilem que objeliva a @.IÉtaqáo de empEs especiaizada paÍá íômecêÍ
Oênê@ állmentício. Íefeiçóes e lanches pa6 atendeÍ ao lnslitulode Prêvidênciê do lúuncipio
de Abaeleluba-PA confome dscnçóes e especliÉçóes apresentádas no Anexo ll do
presenle Edilal na Modaldade Pe!ão, ná Íorma PÉsencal Mênor PÍeço Por llêm n'
002/2023-IPMA-PP-SRP, que pêssa a fazer parre desla Ala, junhmenle com a
documenlaÉo e pÍopostá de pÍeços áprese.tadas peas lcitanles c assiÍi€das

oo PREÇO

r1 Os prêços â seÍeÍn pagos coincidem óm os preços delinidos no Anexo Vll_A e
nele eslão inclusas todas as êspéc ês de tÍbutos d relos e ndiretos, encargos
socals seqúrcs, íretes material, máo-dê-obÉ e quaisquer despesas inêrenles à

,r - Os pÍeços contratados serão Íxos ê irrcajusláves. rcssalvado o dsposlo .a
clálsula terce ra desle instrumento

2r -A êl slênciá de preços regisirados não obÍigâé a Administraçáo a firmar
contÉlâçôes quê dêles podêrão ádvi.. íáclltada a rcalização de licitaÉo especíícâ
ou a conkaiação dúeta parâ â aquis çao preleídida nas hipóiêses previ§tas ná Lei
Federal n".8666/93 mediânte iundamêntaçao, ássegurando-e ao beneícário do

av.oomPedrc Ln "915,CEP.63.440.000.8ar0d0CeÚo.Abelellba PaÍà

rehíore (e1) ee351.0377

cúusuLÂ PRriiElRÀ

cúU§ULÀ§EGUNDÁ
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3INSÍIIUTO DE PREVIDÊNCIA DO MI)NIC|PIO
DEÀBAETF,TABÀ' IPMÁ
CNPJ: 0I.sI0.s/ 001t1-6t

rêAlstÍo â preíeénciâ deÍoÍôêcimento em igladade dê cond çóes.

CúÚSI.ILÀ TERCEIRA

DA ALTERAçÃO DOPREÇO PRATICÀDO.NO MERCAOO E DO REEOUILÍBRIO
DÁ EOUAÇAO ECONOMICO.FINANCEIRA

r l - Quando, poÍ molivo supervenenle, o preço Íeqiskãdo lornarse supe.or âo
pÍeco pla cdoo peb -êrudo. o o'g;o geencádor deverá
â) Convo@Í o Íomêcedor visando à neqociaÉo para rêdução de preços e súá
adeqoação ão pÉticâdo pêlo mercadol
b) Frúsaada a negociâção, libe€r o íorne@dordo comPromisso ass!mido

o Cônvô€Íos demas roÍnêôêdorês parâ coô@der igLaloporiundade déôegôciaçáo

r2- Quãndo o preço de mercado lornarse supêrior aos preços Íêgistrados e o
Íomecodor mediánle oierta dê jusl ficativas @mprovadas não puder curnpriÍ o
comprornisso, ô ór9ão gerenc adoÍ podêrà
Llberar o íornecêdor do compromsso assumido. sem apLicãçáo de sa.çáo
admnstralrva desde que ás iúslícativas seiam molvadamente ace tas e o
requêrmênto o6rá anles da emissão de ordem de íomecimenlo
a)Convocaros demas fome@dores parâ concenêÍ gual opo.lunidadê dê negociaçáo

ir - Náo oqrando êxito nas nêgociaÇóês o ó.9áo gêrcncador deve proceder à
Évogação da Ata de Regislro de Prêços e à adoçáo de rnedidas cabiveis pârê

obtenção de conlratação máis vantajosâ
i 1- Em €so de desêquiibno da equa€o econômico linancera, será adolado o
crilério de rcv são, como íormá de restzbelecêÍ as 6idÉes originamente

3.5 - A Íêv são podeÉ ocorrêr â qualquer lempo da vigênca da Ata desdê que a
partê inleressada @mprove a ocoÍénca de fato impÉvisive supeveriente à

Íormalzação daprcposta, que lrnporle, d Íêlamentê enr mãjoÍaçáo de seus encalgos
351- Em caso de rcvsáo a âlleração do pÉço ajuslado, álém de
obedêcêr aos reqllsitos referdos no tem anterior, deverá oco(eÍ de forma
proporconal à modÍeção dos en@Ígos comprovada mnuciosamerie
poÍ meiode menóÍiá dêcálculo a serapÍesênláda pea parle rnteressada.

r52 - Dentre os fatos ensêjadorês dã revisâo, náo se incoem aquees
êvenlos doiâdos dê prêvisibiidade, cujo GÉler possibili-" à parle

inleressada á suâ aieÍição ao lempo da rormulâção/ace taÉo da
propostâ bem como aqueles decorÍêntes excusivamentê da varação
innâconáíiâ, uma vez que inseridos, estês últLmos, nâ hpólese de
Íeajustamenlo, modalidade que náo sêÉ admildá nesle regisÚo de
prêços, posto que a sua vlgência náo supeE o pÍazo de Úm ano.

353 - Não sêrá concêdida á rcv são quando

OAusente a devãÉo de ercárgos aegadá pela parle nleressada

ü) O êvento impoládo @mo causa de desêqoLlibrlo houver ocorido ãntes

Av.DohPedrcr1,n."915,cEP.63.44ü000 BarcdoCento Abdehba-Paà
rekrône (sl) ee3s1{3,
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DO CANCELAMENTO DO REGISTRO OE PREçOS

I r- o preço reglstrado podeÍá seÍ€ncelado nas seguinlês h póteses:

,1r r - Peo lnstiruro de Previdência do l\runicipio de Abaeletuba/PA - lPlúA, quãndo

houver 6mprovado nte.esse públiôo, ou qüando o fornecedor:
r) náo cumprúas exigênciâs da Aia de Regisl@ dê Preços

b) não formálLzar conlÍato dêcoÍenle do Registro dê PÍêços o! náo retirar o
instÍumênloequivalente no prazo eslâbe ecido sem justif€t va âceitávêl:
c)náo a@ilãr reduzir o pÍêço regislÉdo na hipólese de se tornar este supeÍior aos

praticados nomêrcado

d)incorerem inexecução lolaLou parcãLdo @ntralo decorênte do registro de preços

4 1 2 - Pdo ÍanecedaL quando, medianle solicitação lormal e express, comprÔvar á
mpossibilrdade por c€so ionuito ou Íorçá mâior de dar cumprmento às êxigênciâs
do inslrumento @nvocâlÓrioeda Ala de Rêg sÚÔ de Preços.
1: - O cáncelamenlo do Íêgisto de preços por parte da Administ€ção, âssegurados
a ampa defesá e o @nlÉditÓrio, se.á íormalzâdo por dêclsáo da aulordade

42r - o canceamento do rêgislro não prcjudca á possibilidade de
aplicação de sanção âdminrslrâtiva quando molivada peLã ocoÍê.ca de
iníraÉo cometida pêlo pan cu ar obsetoados os cr tér ôs eslabe ecidÔs na
cLáusula décima prlmeira desle irstrumento

4 r Da decisáo da aulo dade compelente se dará conhecimento aos íÍnêcedores,
mêdanle o envode corêspondência com avlsô de recebimênlo

41- No caso de ser gnorado inceío ou inacessiveLo endereço do fornêcedor, a

comuri.áçãô será efelivadê através de pub €çáÔ na mprênsâ oíca mnsderandÔ_
se canceiado o peço esislrado. a @n1aÍ do lerceiro dia subsequente êo da

,r 5 A soicilaçáo, pêlo rornecedor de cancelamento do preço resistÉdo dêverá Ér
fomulada@m ânlecêdêncra mínlma dê 30 (tÍ nta) dias, inslruida com a @mprovaçáo
dos falos que jusliÍcâm o pedldo paÉ ápreciação, sváliáçáo e decsáo dá

CúUSULÀOUARIA

Àv Dom PedÍoll i."915 CEP 63.{10-000 BrÍodoCenro Âh*biúbâ-Prá
Tehlore: ls1) es351 0377

dafomulação da proposta defntivâ ou após a finaizaçáo da vi!éncia dâ

ciAusente o nexo de causâlidade enlre o evenlo ocotrido e a majoração
dôsencargos alÍibuidos á paÍte nteressada;
d) A pa.le interessada houver ncoddo em cuipa pela maloraçáo dê sels
pópdos encargos, incluindo-se nesse âmbilo, á previsibilidade da

i 54 - Em todo o casô, ã rev são sêrá efêluada por mêlo de aditamenlo
cônkalual, pre@didâ de aôálrse peLo Lnslitutô de Previdência do MuíicÍpo
de Abaetetuba/PA ênáo poderá ex@dero p€ço prati@do no mêÍcádo



INSÍITI)TO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICíPIO
DEÀBÁLI'IiTUB! TPMI|
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3

DAS CONDIçÓE§ OE PAGÀlúENTO

5!-OoàoámenLoe-laro da ConÍáláda seÍa'eálzddo ale o l0'rl,rgêsro' orà au

aoós à erireqa dô do"r -e1lo oê coora\ê o l.cirrrlo oe orêr'oé11à do IVLr cioo
d; Abaeierub;/PAe o alesto dâ nota ísca! pelo setor Íesponsáve pelã sÔicitação,

5 r - O pagám-"nlo iaFse-á por meio de lÍãnsÍerénc a báncária na cÔnla do co'lratado

5 { - lncumbiÍão à ConlÉiada a incianva e o encargo do càlcuLo minucioso dá ialura
devida, a ser revisto ê âprovado pêa conl.alante jÚntándo-sêo calcu o dâ ia1Úrâ'

5 5 - A liquidaçáo das despesas obedêcerá gorosâmerte o eslabelecido nâ Le no

4 320/64 ê állêra@es ooslêÍores.
'. Se l'oJve"rlqi_s r.oreçro ra Notá n>(a a mesma )e'é oevovda á

contrãtada pâÉ coireçâo, Ícando estabelêcido que o p.azo paE pagamento será

contado á paÍlir da daá de aprêsênlaçáo na nova Noia Ís€|, sem qoálquer ônus ou

coreçáo a ser pagâ pêlaconlratantê
57- A êvenlLral inadlmplência de um dos órgáos panicpanles desla Ala não
produziÍá eíeitos quanto aos demais
! s - A Nola Fscaldeverá vir acompanháda dâ CêÍlidão dê CERTIDÁO CONJUNÍA
FEDERAL, FGTS e Trabahlstã sob pena de não recebmênto.

DO PRAZO DEVTGÊNCIA DÀ ATA E DOS CONTRATOS

..r- O pÍázo de rsé".r4 oe.sã Ala de RÊor'rro oe P'eço> e de 0 'rmla"o collàdo
oô dra posle'or ê;àrà de sua ass làrJÍà e pLo.'.áÉo.o \,lL d' Ôe a 

'os oo .sritr_o

de Previdênciâ do MLrnicipio deAbaetetuba.
62 - o prázo de vigênca das conlrâtaçoes de@Íentes desse regislro de preçÔs

âpresenlâia como lsmo inicial o Eebimenlo da oÍdern dê Íomecrneilo (Anexo X)

ô; âssinâlurá do contralo. e comô lermo ínâlo receblmenlo deÍnillvo dos pÍoduios

fô.necdos paÍâ o lnsttllo dê Prevdêncla do Municipio dé Abaeleluba/PA ou o

enceramento dô conlralo obsetoádos os lrÔites de prazo dê enlrega Íxádos no

A.exo le a validadeda aia de rêgisto de preços

Áv.DomPêdorr i.'915 CEP 63&+000 BrrodoCenro-Át*Liuha-Paó
rêhroD 191) 9s351.0377
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OA DOTÁÇÃO ORçÀII,ENTÁRIA

As despesas nerenles a eslá A1á @rerão à @ntâ das rêspeclivas dolaçôes
orç"meniárias dos Órgáos ê entidades da Adminishação DÍêta e lndúela que
áde em à conlÉtaéo e seráo espec riedás ao tempo da ordem de em ssão de

EÀellidelgz3
2020. lnslilulo de PÍevidênca do lvlunicipio de Abaêlêluba/PA
09.272 0908.2 263 - Manlêr as Açóes Adm n slrálvás e Operâconais dô

E emenror3 3 90 30 00- Maleriâldê Co.sumo

Srbêlêménto: 1 3001 1 1 100 - Re!6ôs do RPPS - PÉvidencia Execut vo

q'-

OA CONVOCAçÂO PARÂ RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

3 r A emissáo da Ordem de FornecÍnenlo conslilui o inslrLmenlo de fomaiizâÇão
da aqli§ição com os fômecedores, em conformidadêcom os prazos estabeecidos na
Le Fêdêra no 3 666/93
81- Quardo houver a neessdade de Íornecimênto dos prôdulos po. a gum dos
órgáos panclpanles daAta o lrcriante classiÍcado êm pnmêro llgãr será convocádo
para ÍecebeÍa ordem de íoÍnecrmento no prazo de atê02 (dois) dlas Úteis
3.3 O lnslilulo de Previdéncia do lúlniciplô de Abaeieluba/PA podeÍá proÍogaÍ o
prazo íxêdo no ilem anlêÍioÍ, pôÍ igoá período, nos termos do aÍl 64. § 1" dá Lei
FedeEl n'. 8666/93. quando solclado pelo licitánte clâsslicado. duranle o seLr

lEnscurso e desde quê ocoÍa molivo jústifr.ãdo, aeilo peo ente promotoÍ do

34 - Se o iicilanle classiícado em prmero lugar sê rêclsar a .ecebeÍ a oldem de
Íomecimento ou sê não dspuser de condições de atender ntegralmente à
ne@ssdade Do Insl tuto De Previdênciá do Monicipio de Abaetetuba/PA, poderá a
ordem de rornecmenlo ser expedidá páÍâ os demas proponenles cadaslrados que
concordare.n ê.ô Íomecer as passagêns aéreas ao preço e nas rnesmâs condiçóes
oa p'rrera (ooGdd. obselêda a o'dêm de càssi'êção

Áv Dom PedÍoll n.'915 CEP.63440-000 BrÍôdôCêito-Ah&bluha P á
rehrom: F1) ee351.03,
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DA RESPONSABILIOADE OAS PARÍES

ro r Compete à Contratada:

r) EntÍegaÍos produtos de acordo com as cond çoes ê pÍazos prôpostos e fornee los
dênlro dopêriodo da validadêi
rr) Prov denciar a imediala coúeÉo das deÍcÉncas aponladas pelo selo. óômpelenlê do

c)ivanler, d!Íânte toda â êxecúçáo do ContÉlo, em compatibildade com as
obrgáções âssomldás lodas as condiçoes de habiiláção e qualiicação exigidas na
ciláção. coníorme dspôeo inciso Xlll do artiqo 55, da LeiN'8 666/93 eáteraçoes
r02-compelêá contalante:

i) EÍêluar o pêgamento do prêço p.êv slo na cáusula segunda nos teÍmos deste insirumento:

i Oerrr o lo.a pa'r enlega do> ploLlos ddqL rdos

c)Desigiêr sêtuidoÍ (ôr 6missãô de, no minimô 3 tÍês membrcs nâ hipótese do
pa.égrafo 8o do art 15 da Lei n'8.666/93) responsável pelo acompanhêmento e
íscaliução na entrega dos produtos adquiidos

Ár 0orôÀd!t . õq15 cco 634G000 Bàrodo.ab !b*br,t. od"
Têlébre:191) §S351.03'

OAENTREGA E RECEBIiIIENTO DOS PROOUTOS

! r A enlrega dos pÍodulos darce-á no prâzo a sêÍ êstipu ado através do
oonogÍamafoÍnecido pelo lnst toto de Previdêncra do Municipio dê Abaêteluba/PA

9l Os produlos em queslão dêvê6o sêr êitrcgues no endereço em que se @nsta
na ordem deíomeciôento com enlrêqá dâs 08:00 às l4:00 horas de segunda à senajênã

er - O lnsl tuto de Previdência do lúuricipio de Abaetetuba/PA Coolratânte
desgnaÍá íômalmênie o setuidor (o! com ssão de nomínmo 3 kês mêmbrcs nâ
hipótesê do padgÍaio3o do aÍl 15 da Lei n'8 666/93) rêsponsável pelo .e@bimento
dos llaleral de Consumo por mêo dê têrmo cncunslanciado qoe comprove a
adequaçáo do objelo aos têmos dêste conlrato e pela aleslação provsóra e/ou
defnillvá das mesmas 24 horas.
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DAS SANçóES ADIIllINISTRATIVAS

r r r - O alrasô injusl ficado na erecuçáo do conlÉto soje taÍá o c tante conlrãlado à
aplicaçãode mullâ dê mora nas sêguinles condiçoes:

11.1.1 Flxã se á m! tâ de morã em 0,3 % (três décimos por cenio) por dia
de atEso, a incidÍ sobre o valor total .eajlslado do contrato ou sobre o
saldo reajustado não alendido, @so o @ntraio en@nlre-se paÍcialmênlê

ll r2 Os diâs de átEso seráo contablizados em conÍormidáde @m o
crcnograma de exêcução do objêto;

rr rr - A âpicâpo da hulla de mora oão impede que ã AdminErrãção
rescinda !n lâ1êralmênte o @ntEto e aplique as oulras sançóes prev stas
no ilem I L2 deste ed ial e na Lei Federál r" 8 666/93;

I L A inexecuç€o lola ou parcÉl do conlrato ensetã.á ã ãp iÉção dás seg! rtes
sançóes ao I c tante conlklado:

b) Muiá compensalóriê por perdas e danos, no monlanle de 10% (dez por @n1o)
sobre o saldo conlratual rcâjuslado não executado pelo parlicuã.1
O Slspêisão ternpoÉÍiê dê pâriicipação em licitação e imped menlo de contralar
com aAdminlst€çáo Públic! Í\4uncipal Diela ou lnd rela, por prazo não supeÍora 02

O lmpêdimênlo paÉ licitaÍ e mntÍatar com a Admrnlsiração Públrca Munrrpal, DÍêia
ou {ndiretâ peÍo prazo de até 05 (crn@) anos, sem pretlizo das muhas previstas em
edila e no conlÉto e dás demas comnáções legais, Cspeçú@ECllC nãs hipóteses
em que o licitante, cônvocadô denlrô do prázô de vâlidade dá súâ pópôsta náo
celeb.ar o 6ntralo, deixaÍ de enlÍegar ou apresenlar doclmenlaçáo iasa exigida
paÍa o ceÍlamê, ênsêjêr o Élardâmênto da execução de seu objelo, nâo mântivêr â
propostâ ía hâro! Íaudar na execução do conlrato @mporiaÊse de modo indôneo
o! comete. fraldefs@ll
c) Oêclaráção de inidoneidade para ctar o! @ntrálar com a AdminislraÉo Pública
em toda a Federação enquanto perdurarem os molivos determ nanles da pu n ção o u
até que *ja promov da a rêábllitaÉo pêrante â própriâ aLtoridáde que áplcou a
penãlrdade qu-ê se.á concedida sêmpÍê que o conlratado rêssaÍcn a Administraçãô
pelos prcjLrízos ,eslllaitês ê após d@nido o prazo da sanÉo apl€da @m basê n.

§ 10 As sanções p.evislas nas álíneás ã' c d e e' deste item, .ão são
cumulativas entre si mas poderão *r apl€das juntamenle com á m!lâ
compensãlóriâ por perdas e dános (a inea "b').

§ 2'. Ouando imposta uma das sandes previslas nas alÍneás c 'd e'e', a
auloÍdade compêtênle subrnêterá sua decisãoêo Presrdenie lMunicpal, anm de qle
se 6níÍmada, lênhâereito pe.ante a Adminislraçáo Públ@ lúunicipãl

Àv.0ôm Pedb ll n."0r5 cEP 63.440-000 Brrô dô cêiro - abebiúba - Prà
rê.íúê: (sr) ee35r.03,
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§ 3'. Csso as sanções reÍeÍidas no paÍágÍaío anlerior náo sejam @nlirmadas pêlo

Presidentê Ír,4unlcipa compêiLrá aô órqão promotor do @rtame por intermédio de
sua aularidade conpelenle, decidt sobrc â aplcaúo ou não das deúâls
modalrdades sánc onalór as
§ 4' conímâda a aplieÉo dê quasquer das sançóes adrninist.ativás prcvislas

;êste item competiÉ ao órgáo pÍÔmolor do cerlame prccedêr com o regislro da

ocorêncE no §tCar. em campo âpropriado No caso dâ âplicâção da sanção
previslanáalinea.d'devêrá,ãnda ser sô cilado o descÍedenc amenlo do lcúante

rr.i - As sanÉes adrninistralivas soflienle seráo âplicadás medianlê Íegllar
processo adm nislraiivo, assêgú€da á amplâ deiesa e o conlradiióíio, observando_se

r) Anies dá aplicaÉo de qualquêr sanção adm n stÍalNa o óígão promolor do
certame deverá notificâr o licilanlê contÍáládo, iacullandô_he a aprêse.lâÇão de

rr) A notiícaçáo deveÉ ocoíer pessoa menlê ou por coíespondêncá @m aviso
de recebimenlo, ndiendo no rninimo: ã conduta do lctanle @nl€lado repulada
como iniratôra ê motivaÉo paÉ âplcaçãô dá penaldade. a sanÉo que se
prêrende aplL@Í, o prázô e o o@lde ênlrêgá das razóes de dêlêsa,

O O pÉzo paÍâ apresentaÉo dê dêÍesa prévia sêrá dê 0s (cinco) dlâs Úleis a
6nlar da inlmação, exceto na h pólesê dê declaração dê lnidoneidade em que o
prazo será de 10 (dez) dias @nsecutivos. devendo, em ambos os @sos. sêr

observadaa €grá do artigo 110 da LeiFedeÍalno 8666/93i
di O liciianie contralado comunicará ao órsáo pomotor do @rtame as mudançãs
deendereço ocoridas io cu.so do pÍocesso liciiâtÓrio e da vigênca do @ntÉto
considerândo-se êícázes as noiÍ€çÕês enviádas ao loca antenormenlê indicado
na ausénciâ da comln cáçáo:
c) Oferiada ã deiesa préviá ou exp rado o prazo sem qoe
apreseniáç€ô, o órgão promôlor do certamê prôíeriÉ decisáô Íúndámenlada ê

adotârá aa meddâs lesals cabiveis, êssuardâdo o dÍeto de rêcurso do lcilanle
que deveÍá ser exercido nos lermos da LêiFedeÍa n" 3656/93i

t) O rêcurso administ€tivo a que se Íefere a alínea ánterior seó slrbmelido à
ãnálLsê dâ PrôôúÍadora Geraldo MuniciDro.
l r r - Os montantes Íelalivos às multas môralónas e compênsalóras ap cadas pela

Adminsl.ação podeÍão ser cobrados judlcalmenle ou descontados dos válores
dêvidos ao icilântê conlratado, .elalivos às pârelas eÍetivamenle executadas do

rr5- Nas hipóteses em quê os fatos ensejadoÍes da aplicâção das mullas
a€tretar€m lámbem a rescisão do @.iÍalo, os valôÍes reÍerenles às pena dades
poderáo a nda sêÍdes@ntadosda garanlla prestada pêlâ contratada;
16- Em qualqueÍ caso, se após o desonlo dos valoÍes relalvos às moLtas

reslar válorresldual êm desiavor do licitânle cônaatado. é ob.igalória a cobrança

av DorPedrcllí.,915 CEP 63 {40 000. Bá trô do Cêito Abersbbâ-Píà
IE erone (91) $3í{377
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CLÂUSULÁ DECIMÀ TERCEIRÁ

cúUsULÂ DÉcIMÀ QUARTA

CLÀUSULÀDECIMÁ OUINÍÀ

DO ACOIúPANHÁII/IENTO E DÂ FISCALEAqÃO

A execuçáo dâ ARP -Atâ dê Regislro de PÍeços ou dôs contrãlos á serem,irmados
seÍão Íiscalzâdas pêlo reprêsenlanle Do lnslituto De Prevldênciâ do lúunicÍpio de
Abaeletubâ/PA- PA o Oirelor/Presidênte Sr angelo Jose Lobato Rodrgues, nos
lermos do art. 67 da Le n' ô.666/93 quê deveÍá alêstaÍ a êxecuçâo do obteto
conlratado, obseNádas as drsposiçóes desle ContÍalo. sem ô que não seíá pêÍmtido

Âv.DomPedmll n."915 cEP.63.440-000 BáimdoCêiúo'Abeleilba Pàà
rê etu. (sr) es351{377

DA RESCISÂO

A rescisão daAta poderá oconer nas hipóteses ê condições previslás nos artgos 73
e 79 da Lein'8.666/93, no quecouberem, com aplicaç€o do án.80 da mesma Lêi, se

DOS ADITAÍúENTOS

A pÍesenle Ata poderá ser âdilãda, estrtamente nos lermos prevlstos na Le n"
3 6ô6/93, apósmanifêstação Íormal da CONTRATANTE

cúU§ULÀ DÉCIMA SEGUNDA

DOS RECUR§OS

Os €clrsos, represênta9ão ê pêdido de rccônsiderãÉo, somenle seráo a@lhidos
nos lemos doai( 109 da Lei n' 8.666/93 e a lêÉçÕes posteÍiôEs
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INSTITUTO DE PREVIDENCIÁ OO MUNICIPIO DE ÁBAETETUBÀPA
CONTRATANTE

DO FORO

Ficâ e e to o loro de Abêeletubê - PA para d r m r qualquer dúv dá ou @ntestação
orunda dir€la ou indir€tamenle desle iôstÍumênto, Íênunciando-se expressamente a
quaqueroutro por mâis privilêgiâdo quê sêja.
E por estarem joslos e conlraládos, assinam o presente em três vias de igual teor ê
forma, para igualdiínbu çáo, párâ que produzã seus efeilos legals

Abâêiêtubá PA dé de2o23

Áv. Dôm Pêdb ll f,."915 CEP 63.440-0

re erois (s1) e9351.03,
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litNuTÀÀrÂ DE REGTSTRO DE PRÉçoS M.002m23

Este documento é pêrlê inleg€niê da Ata de Registro de Preços N' 002/2023 celebrâda
entÍê o lnsiilulo de Previdêncá do Íúuncipo de Âbaêtêtuba/PA e as Empresas cuios
prêços es1ão â seguiÍregshadôs por llem, em râce á reálrzação do Prêgáo Presencial
ôo2/2023-IPMA-PP-SRP.

RELÂÇÃo Dos rrENs

t

t

Havondo mãis de um fornecêdo. rêgistrâdo será insêrida outra tabela registÍândo
os preÇosdos dêmaisvalorG dos itens em ordêm íêgÍessivâ devalores

DESCRTÇ
Ão

UNIO

À!. Dom Pêdó I n.'015 CEP 63 440"000 BálÍo do Cenro Áb*tiuàâ - P á
reHore lsl)ee351.0377
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ÁNEXO VII . IIINUTA DECONTRÀIo

CoNTRATO N.. 002/2023 -_- |PMA - PP

TERMO DE CONTRATO NO. OO2l2023, DECORRENTE
ÁTA DE REGISTRO DE PREçOS N', OO2/2023 -
IPMÁ _ PP, PÀRÀ A CONTRÀTAçÀO DE ÊMPRESA
ESPECIALIZADA EM FORNECER GENERO
ALIMENTiCIO, REFEIÇOES E LANCHES PARA
ATENDER AO INSTIÍUTO OE PREVIDENCIA DO
MUNICiPIO DE ÀBÁETETUBA"PA, QUE ENTRE SI
CELÉBRAIIJI, O MUNICiPIO DE ABAEÍETUBA, POR
INTERMÉDIO OO PRESIDENTE II/IUNICIPAL, E A
PESSOA JURiOICA ÂBÀIXO NOMEADA,
CONFORME SE DECLÀMÂII/I,

CLÁUSULA PRIMEIRÀ . OO OBJEIO

1 1 O pÍêsenlê conlÍêlo lem pôÍ objetvo a @ntralaçáo de êrôpresa especaizada em
Íornecer gênem allmenlico, reíe ções e anches para atêndêr ao lnstitúto de Previdência
do l\,lun cip o dê Abaêlêluba- PA, 6niôme desc ções e especiícaçóes apreseniâdas no
Anexo lldo presente Editâ|, na l\,lodalidadê Pregáo, nã forma Presencai - ÀrenoÍ Preço

O INSÍITI]TO DE PREVIOÊNCIA DO I1UNICÍPIO DE ABAETETUBÀPA, PESSOA

.rrtride dê DiÉ10 Públio lnlerno devidâmenle insc.ito oo CNPJ/IIF sob ô n'
01 510.576/0001 61, sedado na Av. Oom Pêdm ll n " 915, CEP 68440 000 Bêiro do
centro Abâetetubâ - Pará, doravântê dênomlnado CoNTRÁTANTE. neslê a1o

Éprese,rtado pêlo. o sr (a) 

-.

Brãsi ei.o (a) So terc (â), Portâdor (a) da Cédu a de ldênt dâde no.-
_, e inscrito no CPF/inF ebo n'- rêsidêntêe domiciiado na-

baetetuba/PA ê, do oulro lado,aempresa-
pessoa juridica de dÍeio privãdo devidamênte

inslalada na_ doravante denominada CONTRÀTÀDA, nêsle ato
.ep.€sentâdo pero sÍ(a)_ BÉsilêiÍô (á) Podador (a) dã cédula deldêntidáde n'

- 

e nscrito no CPF/MF sob o no , frrmâm o presente Termo mêdante ás
C àusulas e condiçóes a segutr estabe ecdas

Áv.oom Pêdo ll, í.'s] 5 cEP.63.440{00 Bã rc do Ceiro Abérebba-Pâm
Telefu iê {s1) 99351-0377
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cúUsULÂ §EGUNDÀ -DO VALOR

21 A CONTRATANÍE Pagârá â CONTRATADA à quantia supra de R$

nle áos quantrlalvos conlrêtàdos dêscÍtos na t.bela

ÍOTAL
QUANTDESCRIçAO DOS PRODU TOSITEM

TOTAL
R$

PI I I I

QUANToEscRtçao oos PRÔDUTOSrÍEtú

TOTAL
R$

ry mII II I

CúUSULÀ TERCEIRÁ- DA VIGÊNCIA

CLÀUSULÀ QUARTÁ -DA DOTAÇÂO OR

rI O oresentê Te'mo vrqoÍaÍá pelo penodo oe- (-) 

- 

co-rrco
em de-de2o2r, e IéÍm rc e_de- dê. 024 a'elderdo aos

qrail-iãõ" aesc,iro".ro prazo vsenlê da ata dê Reqslrode PÍeços002/2023

Àv DÕmPedÍoll n.'sls cEP 6344G000 BaiÍD doc ro Áb*letuha P á

Íeletoiê 1§1) 99351"0377

. r A.d-Êsoêsàsdeere(Lcáodopreselle rst ümê1lo @_ eÍão po Lollado
o'Çàmello !çelre oáCONiRA IAN-F. 6m as segu nres doLaÇóes or!ê-ê'lar à5

EleEiÂie2l23
2o2o lnsl 1!1o de Previdênc á do Nlunicipio de Abaetetuba/PA
Os 272.0908 2 263 - lúanter as Ações Administrativâs e Operaciona s do lPlúA'

Elemenlo 3 3 90 30 00 - lúalerâlde Consurno

subelemênlo: 1800111100 - Recucôs do RPPS P€vden.iá ExsllivÔ
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s r. Parâ ioÍnêcimenlo das quanlidades adqlirdás p.oceders+á da seguinte Íorma, de
acordocom as necessidades e convêniéncas da CONTRAÍANTE:

s r r A CONTRAÍADA loÍnecêrá os produtos, mêdiante á apresentação de
'Ordem de Fornecimento' (em duas vas) assinadas por setoidor rêsponsável
e devidamênlê dátáda e aotorizado peo setorcompetente
5 r 2 A "ordêm de Fomecimento deverá ser devidam€nle alesladá qúânlo
ao sêu receb menlo pela CoNTRAÍADA.

5r Os produlos seÉo recusados no @so de: ero quanlo aô prôd!1o solcltado
qEn dâdê menot do quê á sô,rcrtádã, enlrêga dê produto de quê)idade inléa,ot 2
estabe ecida no conirato
5 i Os produtos recusados deverão ser subslltuidos no pÍâzô delerminado pelo lnsnlúo
de Previdênciâ do lúunicipio de Abaeleluba/PA coôlado á pBÍlh do recebimento pea
CONTRÂTADA da íormállação da recusâ pelã CONÍRATANTE êÍcando â

CONTRÂTAoAcom oscuslosdessa operaçáo inclüslveos de.epa.aÉo
5.r As condiçoês êstâbêlecidâs nêstê têÍmo êstendêm-se em seu rodo para o
iornsimento de todos os produtos especin€dos no teÍmo de refeÍênôa ánexo â esle

6 r }é partes devem cumprú íelmente as cláusulas avênçadãs .êste conlrato,
.espondendo pe lasco nseq uén cias de sua nêxecução lota ou pa.clal
62 A CONTRATADA deve:

62 r Nomear preposto pa.a durante o período de vigêncâ representá- o ra
execuÉo dô onrrato
6 2 ? À4anteÍ, dlranle a vigêicia do corlralo as @ndições de habiilação
exs das ná lcitaÉo, devendo comunicar á CONTRATANTE a slpever êíciá
de fato impedilvoda manLlençáo d essas co nd içôes;
6 2r.Repârâr corrign, remover, rêconslru r ou slbstitLir às suas expensas no
totalou em parle o objelo do conlrâto êm quêse vêníc€rêm vicios, defeilos ou
ln@reções
6.24.Responder pelos danos @usados diretamenle a CoNTRATANTE ou a
terceiros decorenles de sua culpa ou doio na êxecuç?o dô contráto, nos e
modes do Ad. 70, da Lei n' 8.666/93, que no caso do prêsente obieto se
veriícaÍá alÍavés dos álos pratiÉdos ou omlssão de seus Íuncionários ou
prepostos no exercicio ou em vlrtLrde da atividade CoNTRATADA, devêndo
ser mediatameniê r6sarcido:

62 5 Relatár a CONTRATANÍE ioda e quaquer iregulâridade ob*tuadá
êm virtude do iorn€imento e peslár prontamente todos os êsclârêcôenlos
que íorem sol citados
6:6 ResponsabilizaFse por lod6s as pÍovldências e obrgaçóes
êstâbêêcidas nâ lêgislâção espeoíÍca de acidente de trãbalho, bem @mo por
todas as despesas de@nenles ao icrnêcmênto dos produlos tais como

00. Ba m dô cêntô . Ab*lelüha - Píà
rehtore {s1) ss351{37

CúUSULASEXTA-DO§ ENCÁRGO§ DAS PARTES
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r r DuÍante a vigência desle @nlrâto a êxecuçáo do obieto seá acompánhadâ e
íscalizada pêlo (a) tiluàr do lnslitulo de Previdência dô MunicÍpo de Abaêtetúba SÍ
Ânqelo Josê Lobalo Rôdrigues ou por represenla.lê da CoNTRAÍANTE. devidamente
designâdo para esse ím
7r Durante a vigência desle contrálo, a CONTRATADA dêve manler preposlo, aceilô
pêla Ad ministraçâo da CONTRATANTE, para represenlá io semprc que ior necessário.
7r A alestáção dê conformidade do lornecimento do obielo cabe êo ltuar do selor
Íêsponsável pêla fselzação do @nlEto ou a oulro setu dor desqnado paÍa êsseím

cúu§uLA oÍÀva - DA aLTERÁçÁO OO CoNrRÁTo

81 Este conlrato poderá ser âlle.ado nos Ésos previslos noAíl 65 da Lein.'8.666/93
dêsde que hatainteresse da CONTRATANTE, com a ápresenlaçáo das dev dás justilicativas

o l A rescisão desle contralo sê dará nos termos dos artigos 79 da Lein' I666/93
e2 No proced mento que visa à escisáo do contÍálo, *rá asseguÍado o co.tâdilório e a
amplê deiesa, sendo que depois de encerada a instuÉo nicLãl a CONTRATADAIeTá o
pra2o de s (cnco) dias úle s para sê rnanifeslar e pÍoduzn provas re âl vãs à sua defesa.

cúUsULÂ SÉTIMÂ-DoÂCoMPÁNHAMENIO E DA FISCÂLEA o

sa áÍos seglro de acldenles, taxas impostôs e mntribu Çôes, ider záções,
váles transpories, vâlês- materiais, e oulras quê poruentura venham a sêr
criádas e exigidas por Lei
6.2?. Responsabillzar se por quaisquêÍ açoes iudicias movdas por

terceiros qLrê lhê venham a sêr eigidas por iorçâ de Lei, igadas ao
cumpr menlo do contrálo.

6.r São exprcssamente vedadas a CONIFTATADA.
6r L A veiculâção de pubicdade a@rca desle contÍálô, sâvo se houver

pÍév a autonaÉo da ooNTRATANTEI
6 r 2 A subcontralaçâo ou â tansíeÉncia a ierce Íos poÍ qualquer iorma, da
exêcuç5odo obteto desle @ntralo, sêm previo @nsenl rnênlo, por escrlo da
CONTRATANTET
6.r.3 A contalaç5o dê serydor peiencênte aô qoâdro de pessoalda
CONTRATANTE,duTánlê a vioénc€ desle @.lrato

64 A CONTRAIANTE devê:
64 r Expedtras Ordêns de FoÍnec mênto
61r Prestár as informaçôes e os êscarecimentos solicilados pêla
CONTRATADApaÍá á Íelexecucâo do @ntralo
o.1r Oesgna. setoidores dá CoNTRATANÍE pârâ acompanhár e liscaizar
aexecuÉo do @nlrãto, nosleÍmôs dôA.t.67, da Le nq 3.666/93,
641 Notií€r ã CONTRATADA, poÍ escÍitô, a ocorência de eventúas
lâlhâs o!impêÍÍeções na p.estaçâo doÍomecimentô Íxando prazo para sua

cúUsULÂ NoNÂ -DÀ REscIsÀo

av oomPêúo Li'§15.CEP 63 440 000 BaradoCêítô.Ab*rêrrbã PaÍà

Telêíore (91)ss:51-03]7
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cúUSULA DÉcIMA. DA FUNDÂMENTA

CúIJSULÀ DECIMA PRIMÉIRÁ-DA LIOUIDÀÇAO E DOPÂGAMENTO

10 1 O presenie 6ntrato fundâmênta-se decreto 7 892í3, lei 10 520/02 Lei n'
8666/93 ê suasalleraçoes poste.iores.

r r r A CONTRATADA dêverá apresentariunlo á êitÍega do obteto solicitado nota ís€l
pa.a conÍeÍenciã ê acello, sôb pena de devolução da notá ou do produto êbrindÔ o prâzo

de 48 (Quarentâ ê oilo hoias) pára rcposiçáo dos mesmos
!r2 A CoNTRATADA deve êÍniliÍ a nolá ís€ re ãtiva ao Íomêcimenlo em 2 (duas)vias
oue deverá serentreque no lnslilulo de Prevldência do Municipio de AbaelelLrbá/PA para
fins de lquidaçãoe pagâmento, acompanhada das sêgúinles comprcvaçôes:

rrz.r a) prôvã de êsularidade pâra com as Fázendas Federa (Cêrridão
conjunla). Esladual (TriburáÍio e Náo Tribuiára) e {ltuncipál do domcílo ou
sede da lctênle, na forma da lei

a.1) Cerlldáo Coijunta Ouaito à Dividã Ativã da Un áo, Íornêc da pe â Procuradoia da
Fazenda NacDnal. â 2) Cêrlidóês êm tidas pela sec.elar a de Esládô dá Fazenda, sendo
as negalivas de Nâturêzâ TÍibulaÍia ê a de Náloreza Não Tributaria emlidas no s te da
S EFA - Secreta â de Estadoda Fêzêndê êmitidâs pelo s te (n 4'\ /.êpp.seÍa pa gov br).
a 3) Certidão negâlivá de deb 10 municipal êmilida na sêde dá licitante.
b) Certícâdo dê RêgulaÍdade do Fundo de Garanl â poÍ Tempo de seruiço (FGTS) poÍ
meio do CRF, emilido pelo sitê da Câixá Económicã Federâ|, dêmonstrando sluaÉo
reguãr no cumprimenlo dos êncaÍqos socia s insiituidos por e emtdo no sle

c) prcva de inêxstência de débilos inâd mpldos peÍánte ã Jusl ça do Trêba ho, por meio da
CNDT

-Cerlidão Nêgaliva de Débitos Trábalhislas emillda pêlosile íÍ/w tst. us.br).

r r 3 A nota íscâl ernil da devêÍá 6n1er nfomações rê alivâs à quanlidade unitára de
prodLiosfornec dos e quanlidadê lola
rrr A nôrâísc.lnãô dêvêrá cÕnlêr árêdôndámentôs de válores.
rr 5 O pagámento em íavor da ContÉtada será rêa izado alé o 30' (kgésimo) diâ útil
após â ênlega do documento de cobcnça o nstilulô dê Previdênc a do ÍMLn cip ô de
Abaêlêluba/PA e o atesto da nola lisca pelo setoÍ Íêsponsável pelã solicitâçáo, vedâda â

116 Nenhum pagâmênto será eieloádo â CONTRAIADA na pendência de qualquer umB
dás situáções abaixo especiícãdas, sem que isso gere dÍeito â alleraçâo dê prcços o!
compensaÇão ínánceúa

rI6 r ConfeÉncia e aleslo dêconícrmidade dofomeqmentoi
rr 6 2 Comprovácão de requlardâde coníoÍme item 11 2.

rL 7 Havendo eÍro na nola íscal o! cncunstância que lmpeça a iq! dação da despesê, o
pagamento Íc€rá pendênle, alé que â CoNTFIATADA pmvidencie as medidas

rlTl A conlagêm do prazo parã pagamento será Íêiniciado e coniar da
reápresentãçáo e prol@olizâção juito o lnsltuto de Previdência do Municipio

A! DomPêdrc i'915,CÉP.63.4,U01ú Ba r0 do cêntô.Âbelêllbã PaÍá

rêleÍore (s1) 99351-037
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CLAUSULA DECIMÀ SEGUNDA- DAS PENALIOADES

de abaeleluba/PA do documênto íscã com as devdas 6treÉes, Iato esse
que não podêÉ ac€irelaÍ qoálquer ônus adicionâ a CONTFúTANTE nem
deverá haver preluízo da p.eslação de seruiços pea CONTRATADA

rr3 A CONÍRATANTE não í@ obngáda á adquÍir os produlos na lolàidade do valor e
das quantidades est mãdas paÍa â contalaÇão rêa izãndo o pagamenlo de acordo com o
loÍ.ec mênlô eÍetivâmente prestádo.

r: r. A CONTRATADA serà pon dâ com o impedimenlo dê lcitar e 
'rônlrálár 

com ã Unláo,
Estados D skito Fêdêrálou Municipios e ser desredenciado no SicaÍê.o cadastro de
Íornecedores da CONÍRATANTE, peo pÍâzo dê ãlé 5 (cinco) anos, sêm prcluizo das
mullás previstas nesle @núalo e demâis coriinaçoes êOáis, nosseguintes casos

rr I r Aprese.tãr documenlaÉo Íalsê;
12 r 2 Relárdâr a exec!ção do oblelo,
2.r r Falhar na execução do @ntrâto:

r2.r 4 Frâldar na êxecução do côntÍálo:
12 r 5 ComporlaFsede rnodo nidôneo

r2 r6 Fizer declaração ralsa

12 r 7 Cometer f aude íscal.
12 2 Parê os fns do lêm i2 1 5, repltáÊse-ão inidóneos atos tais conro os des$tos nos
Artgos 92 parágraÍo único 96 ê 97 paràgrafo único, dá Lei n'. 8.666/1993.
rrl Para condútas descrtas nos itêns 1211 12.1.4, 1215. 1216 e 1217 seÍá
apicada mulla de no máximo 30% (tnnlá por@nlo) do valordo coitÉlo
r2 r Para os fins dos ilens 12 1.2 e 12 I 3 se.á aplicada mu ta nas sêg! ntes condlções:
.) 0.3% (lÍês décmôs por @rto) ào da sobre 1/12 (um doze avos) do vaoÍ do
conlrato êrn câso de êhaso injustincadô no ioÍnecimenlo limladaa ncidência a 30 (trnta)
d as Após otrigésimo diâ e â cÍilério da Admiiisúaçáo, no eso de execuçáo corn alÍaso,
poderá ocorer a não aceiaÉo do obteto de Íorma a cônígurar nessa hipóI,êse,
inexêcução totalda obrgaÉo assumida, sem pÍeluizo dâ resô sáo ún láteÍâlda avença
b) 0 3% (lrês déôimos porcenlo)sobe 1/12 (um dozê êvos) do vaôrdôconkalo por

ocoÍência de dêscump mêilo das obÍ qações assu midas;
o 1 0% (dez por cêito) sobre o valor do .onlrato em €so de aúaso na execuçãô do
objelo, por periodo superior ao previsto na áineá "a' ou de inexecuçáo parcial da

d) I 5"/. (qu nze por cenlo) sobre o va or dô 6niralo em eso de inexecuçáo lota da

12 5 ováorda mu ta podeÉ serde$ontado do pagamentoâ sereJeluádo a coNTRATAoA
12 5 1 Esgoiados os meos adminisÚalvos parâ cobÉnçã do vâlor devldo
pelo CONTRATADO a CONTRAÍANTE, esle seé encaminhado para nscriçlo
em divdã ãliva.

Av.DooPedrc 1,, "915.CEP 63{40000,8êrcdoCetuo.Ab*letuba-Pâô
Teleírne (91) ss3sl {377



INSIIIUÍO DE PREVIDENCIA OO MUNICIPIO
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Para dinmtr quasquer dúvidas que por venlora su.girêm da execução do prêsenle

inshumênto, as paireseegêm o Forc da coriiarca de ABAEÍETUBÀPA com rênúncia de
qualqueroutro, pormais priviegiado qoe seia
Estando ãs parles dê pleno ácordo conr as cláusulãs econdiçÕesorá pactuadâs, nrmâm o
presente Cortalo em lrês vias de igua leor rá presença de duâs lesleÍnunhâs pãrá que
produza os necessáÍios eÍetos juridios legãs, pa€ publieçáo no pÍazo lêgál como

lnstitúto De Previdencia do Mun

cl,Ár suLA DÉclrr,{ Tr.RcErRr- Do FoRo

dê Átrâêrêtu bá/PA /PA
canlGtante

Abaeleluba - Pará,-de-de 2023

CPF n'.-

Àv. Dom Peúô ll i."01s cEP 63.44G000 BrÍô dô Céito ' Ah*reluba - Píá
Têhhre: 191) 99351 0377
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- túarcâ/ÍeÍêrênciâ

fôrnêcLmêôlô .ôíerãô à contâ dã Alividade
- doo.çãmênlodo órgão requstante parao exe.cicro de

ORDEM DE FORNECIIÚENTO N'..I-_
REF. ÂTA DE REGISTRO OE PREÇOS N'-

CNPJ

Aurorizamos V Sá a reaL2ár o fornecmenlô de lúaterial de consumo a ím de supriÍ ês
nêcessidades do lnsltuto de Prêvdência do lúunicípio de Abaêleluba/PA êdiên1e

diso.ninados obsetoâdos ãs especícaçÕês e demais @ndiçôes conslânles do Edilal e
Anexos do Pregáo N0. 0022023-IPMA PP SRP da Ala de Regisiro dê PÍêços âcima
reierenciáda e à sua proposla de //2023

I - OO OBJETO

lrem:_ Esoecilcaçõês'

Doláção OrçamenláÍa As despêsas para a conlrâtaÉo de empÍesa especiâlizada em
iornecer gênero alimênticio, rêfe çoes e pessoaiuridica pa.a a pre§lação de seryiços por
inlermédD de ooêradora oL âsênca de viaqens, pârá @lação, Íêsêtua e íornecimento de
pássaoens aéreas nâconais e lniernaciooais e emissáo de seguro de assistência em
viagem, por melo de atendimênto Íemoto ie maile teleÍone) Para atender âo lnstrtulo de
Previdê.cia do lúoncípo de Abâeleluba- PA decoÍenlês da presenle ordem dê

II- DA DOTAçÃO ORçAIVIENÍÁRIA

À! DDmPedrcl i's15.CEP 6341+0011 Baí!d0c ro.Abaêleluha PaB

Ielerore is1)ss35103]7
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CONTRATANTE

lr- DAs DEMATS CONDIÇóES

AscondÉês de re@bimentodô Málêrial. bem como dê pagámênto obedecêrãÔ ao
disposiô na ala de registro de preços êm êpigráte.
Recebio org nêldesla Ordem de Fornec rnênlo, cienle das condiçôes êstabe ecidas

abáetetuba (PA),-dê-de 2023

a! Dom Pddrc l, i " 915, CEP. 63.440-000, Bâ m do Ceito. Ab4lelüba Parà

Teleíoie (91) 99351.037
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