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EDITAL Nº 008/2021 - PMSGA
A Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, por intermédio do Pregoeiro
Oficial, nomeado pela Portaria nº. 043/2021, torna público, na forma da Lei nº.
10.520/2002, do Decreto nº. 3.555/2000, do Decreto Federal 7.892/2013, do Decreto
Municipal 479/2013, da Lei Complementar nº. 123/2006 e, subsidiariamente, da Lei nº.
8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, farão realizar licitação
na modalidade Pregão Presencial objetivando o REGISTRO DE PREÇOS mediante as
condições estabelecidas neste Edital, para atender as necessidades da Secretaria Municipal
de Saúde e Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste Município, constantes no
Termo de Referência – Anexo I, objeto do processo administrativo supracitado.
CLÁUSULA 01 – DO OBJETO
1.1-Constitui-se objeto do presente o registro de preços para aquisição futura de g~eneros
alimentícios, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e
Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste Município.
CLÁUSULA 02 – DA SESSÃO PÚBLICA
DIA: 08 de março de 2021
HORÁRIO: 08:00 hs. (Horário local)
MODALIDADE: Pregão Presencial - Sistema de Registro de Preço
TIPO/ CRITÉRIO: MENOR PREÇO POR LOTE
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do
Amarante/RN, sito a Rua Alexandre Cavalcante, s/n, sede da referida Prefeitura,
Centro – CEP 59.290-000 – São Gonçalo do Amarante/RN.
Telefone para contato: (84) 991055180
Obs. Ocorrendo decretação de feriado, ou outro fato superveniente de caráter
público que impeça a realização deste evento na data acima marcada, a licitação ficará
automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de
nova comunicação.
CLÁUSULA 03 – DO REGISTRO DE PREÇOS-ART.15 DA LEI 8.666/93 e Decreto nº.
7.892/2013
3.1–O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro
formal de preços relativos à prestação de serviços e/ou aquisição de bens, para
contratações futuras da Administração Pública.
3.2–A Ata de Registro de Preços (ARP) é um documento vinculativo, obrigacional, com as
condições de compromisso para a futura contratação, inclusive com preços, especificações
técnicas, fornecedores e órgãos participantes, conforme as disposições contidas neste
instrumento convocatório e nas respectivas propostas aduzidas (ANEXO II).
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3.3-Órgão Gerenciador será a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante através
da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste
Município, de acordo com o Decreto Municipal nº. 479/2013 de 17/04/2013 e o Decreto
Federal 7.892 de 13 de janeiro de 2014, responsável pela condução do conjunto de
procedimentos do presente certame licitatório, bem como, pelo gerenciamento da futura
Ata de Registro de Preços.
3.4–Órgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa
do procedimento licitatório para Registro de Preços, bem como integrante da futura Ata de
Registro de Preços.
3.5–O presente Registro de Preços terá validade de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado
até o limite de 12 (doze) meses, se for o caso, a contar da data de assinatura da respectiva
Ata de Registro de Preços – ARP, eficácia com a sua publicação no Jornal Oficial do
Município e/ou Diário Oficial da União (quando necessário for).
3.6–A existência de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de procedimento
específico para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro à
preferência de fornecimento em igualdade de condições.
3.7-A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, só poderá ser usada por órgão ou
entidade da Administração Pública do município de São Gonçalo do Amarante/RN, tendo
em vista o que estabelece o art. 22 §§ 3º e 4º Decreto Federal 7.892 de 13 de janeiro de
2014, combinado com o Decreto Municipal 479 de 17/04/2013.
3.8–Homologado o resultado da licitação a CPL / PMSGA, respeitada a ordem de
classificação e a Quant de fornecedores a serem registrados, convocará os particulares para
assinatura da Ata de Registro de Preços-ARP, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a
qual se constitui em compromisso formal de fornecimento nas condições estabelecidas
observados os requisitos de publicidade e economicidade.
3.9–A contratação junto ao fornecedor registrado, após informação emitida pela Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, será
formalizada, por intermédio de instrumento contratual, ou outro similar.
3.10–A Ata de Registro de Preços – ARP poderá sofrer alterações, obedecidas às
disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93, em sua atual redação, combinado com o
disposto no o Decreto Municipal nº. 479/2013 de 17/04/2013 e o Decreto Federal 7.892 de
13 de janeiro DE 2021.
3.11-Os preços registrados por força deste procedimento licitatório terão validade de até 12
(doze) meses, contados da data da assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços –
ARP, eficácia com a sua publicação no Jornal Oficial do Município e/ou Diário Oficial da
União (quando necessário for).
CLÁUSULA 04 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1- Para os LOTES 06; 09; 10 e 11, constante do “quadro resumo dos itens constantes
do adendo I ao termo de referencia” só poderão participar desta licitação empresas
classificadas como microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Centro Administrativo à Rua Alexandre Cavalcanti, s/n - CEP 59.290-000

PMSGA
Folha nº

CNPJ/MF nº 08.079.402/0001-35

____________________

Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, que atenderem todas as
exigências deste Edital.
4.2- Para os demais LOTES constante do “quadro resumo dos itens constantes do
adendo I ao termo de referencia” poderão participar desta licitação qualquer
empresa interessada inclusive as classificadas como microempresas e empresas de
pequeno porte, que atenderem todas as exigências deste Edital.
4.3-A apresentação de propostas para participar desta licitação implica na aceitação plena e
irrevogável pelos interessados, das condições constantes neste Edital e em seus anexos.
4.4-Não poderão participar desta licitação:
a) empresas concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em
dissolução ou em liquidação;
b) empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública,
suspensos, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas para tal;
c) empresas inadimplentes em obrigações assumidas com o Município de São Gonçalo do
Amarante/RN;
d) não poderão participar do presente certame licitatório parentes ou empresas de que
sejam proprietários parentes de Prefeito Municipal ou de Secretários Municipais, bem
como a participação de Vereador ou empresa de que seja ele dirigente ou representante, em
Licitações no âmbito do Municipio, conforme decisão nº 190/2010 do Tribunal de Contas
do Estado.
4.4-Decorrido o horário supracitado à abertura do procedimento licitatório, o(a) Sr.(a)
Pregoeiro, a seu exclusivo critério, poderá conceder tolerância de até 10 (DEZ) MINUTOS
para o início da sessão. Após o Pregoeiro declarar encerrado o prazo de recebimento dos
envelopes, nenhum outro será aceito.
CLÁUSULA 05 – DO CREDENCIAMENTO
5.1–A partir das 09hs do dia marcado para abertura da Sessão Pública, indicado no
preâmbulo deste edital e na presença do (a) Pregoeiro (a), a licitante poderá se apresentar
para credenciamento por um representante legal. Para tanto, será OBRIGATÓRIA a
apresentação de CÓPIA dos seguintes documentos:
a) CARTEIRA DE IDENTIDADE ou outro documento equivalente do OUTORGANTE e
do OUTORGADO. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas
pelos Ministérios Militares; pelas Secretarias de Segurança Pública e pelos Corpos de
Bombeiros Militares; órgãos fiscalizadores de exercício de profissão (Ordens, Conselhos,
etc); Passaporte (ainda válido), certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério
Público e da Magistratura, carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por Lei
Federal, valem como identidade; carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação
(somente o modelo novo, com foto);
b) PROCURAÇÃO ou documento que COMPROVE OS NECESSÁRIOS PODERES
PARA PRATICAR TODOS OS ATOS PERTINENTES AO CERTAME, em nome da
proponente. NO CASO DE PROPRIETÁRIO, SÓCIO-ADMINISTRADOR, DIRIGENTE
OU ASSEMELHADO DA EMPRESA PROPONENTE, é suficiente a apresentação da
cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social (ou documento equivalente), no qual
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deverá constar os poderes necessários para exercerem direitos e assumirem obrigações em
decorrência de tal investidura. Se o representante for sócio não detentor de poderes para,
isoladamente, formular propostas ou praticar atos de administração, os demais sócios
participantes da administração, conforme dispuser o instrumento de constituição da
empresa, deverão outorgar-lhes os poderes necessários;
c) ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO ou CONTRATO SOCIAL em vigor e demais
alterações; ou ato constitutivo consolidado e aditivo(s) posterior(es), devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais. No caso de
Sociedades por Ações, além dos documentos já citados, acompanhado dos documentos de
eleições de seus administradores e sua devida publicação na imprensa oficial;
d) DECLARAÇÃO dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de
habilitação, conforme MODELO DO ANEXO VIII.
e) Além dos documentos exigidos acima, a licitante que for MICROEMPRESA ou
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, consoante os benefícios concedidos pela Lei
Complementar 123/06, de 15 de dezembro de 2006, comprovará esta condição por meio de
declaração, de conformidade com o MODELO DO ANEXO X deste Edital.
f) Anexar junto ao credenciamento Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data de abertura
dos envelopes de propostas e documentação de habilitação, data esta estabelecida na
clausla segunda deste Edital. A não apresentação da referida certidão não deixará da
licitante ter seu credenciamento, no entanto esta por sua vez deixará de receber os
benefícios da lei complementar 123/2006., visto que através da referida certidão o
pregoeiro certificará da condição da licitante como micro empresa ou empresa de pequeno
porte.
5.2–Caso o Contrato Social ou o Estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar
o credenciamento para o representante da empresa, a falta de quaisquer uma delas invalida
o documento para os fins deste procedimento licitatório.
5.3–Os documentos para credenciamento de que trata essa cláusula, deverão vir FORA
DOS ENVELOPES de PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, EM ORIGINAIS OU
FOTOCÓPIAS, sendo estas autenticadas por tabelião de notas, pelo Pregoeiro ou por
qualquer membro da Equipe de Apoio;
5.4–A falta de apresentação ou a apresentação dos documentos de credenciamento em
desacordo com esta cláusula ou a ausência do representante, impedirá a licitante de
participar dos lances verbais, da negociação de preços, de declarar a intenção de interpor
recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, valendo, contudo, para todos
os efeitos, os termos de sua proposta escrita; salvo apresentação de documento de
credenciamento válido no transcorrer da sessão, que habilitará o representante para os atos
posteriores a entrega desse documento;
5.5–O representante inicialmente credenciado poderá ser substituído por outro também
devidamente credenciado;
5.6–À empresa licitante que participe do certame será permitido o credenciamento de
apenas um representante legal sendo vedada à participação de qualquer pessoa
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representando mais de um licitante, salvo na hipótese de que tais licitantes não estejam
concorrendo para os mesmos itens do certame.
5.7–Os interessados que enviarem os seus envelopes de proposta comercial e
documentação sem representante(s) credenciado(s) deverá(ão) remeter(em), FORA DOS
ENVELOPES N.ºs 01 e 02, a declaração que trata o item 05.01, alínea “d”;
5.8–Concluído o credenciamento dos representantes, será assinada a LISTA DE
PRESENÇA com a identificação de todos os credenciados;
5.9–Os representantes dos licitantes deverão permanecer no local da sessão até a conclusão
dos procedimentos, inclusive assinando a ata e documentos respectivos, sob pena de
decadência do direito de interpor recurso.
CLÁUSULA 06 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
6.1-As licitantes deverão apresentar, na data e horário previstos no preâmbulo deste Edital,
dois envelopes devidamente lacrados, contendo, no ENVELOPE Nº 01, a sua proposta de
preços e no ENVELOPE Nº 02, a documentação de habilitação, sendo que, ambos os
envelopes deverão conter, na parte externa, além da sua RAZÃO SOCIAL, CNPJ,
ENDEREÇO e TELEFONE, as seguintes informações:
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
AO (a) PREGOEIRO (a):
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021
DATA: 08/03/2021 – às 08hs.
EMPRESA: (indicar a razão social da empresa)
CNPJ Nº.
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
AO (a) PREGOEIRO (a):
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021
DATA: 08/03/2021 - às 08hs.
EMPRESA: (indicar a razão social da empresa)
CNPJ Nº.
CLÁUSULA 07 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
7.1-A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
pelo seu representante, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
7.2-Incumbirá ainda a licitante acompanhar as operações durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer atos praticados durante o transcurso da sessão.
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7.3-A Proposta de Preços deverá conter as especificações detalhadas do objeto ofertado;
deverá ser formulada em linguagem clara, sem rasuras e entrelinhas, rubricada nas
primeiras folhas e assinada na última.
7.3.1-A Proposta de Preços ainda deverá conter:
7.3.1.1-A indicação da marca do produto ofertado;
7.3.1.2-Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação;
7.3.1.3-Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas
com fretes, tributos, e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto
deste Pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título;
7.3.1.4-Dados da empresa, tais como: razão social, CNPJ, endereço e telefone para
contato, e bem como a indicação, mediante nome e documentos pessoais, da pessoa
responsável pela assinatura do contrato decorrente deste procedimento e indicação do
nome do estabelecimento bancário, localidade e número da conta-corrente em que deverá
ser efetivado o pagamento.
7.3.1.5-Os valores individual e global por item, além da indicação do somatório de todos
os valores globais, podendo a licitante fazer por extenso o valor total dos itens ofertados.
Se ocorrer alguma discrepância na multiplicação do valor unitário e o valor total expresso
na proposta a comissão fará a correção sendo aceito os valores unitários multiplicados
pelas Quants.
7.4-Em anexo a proposta de preços, deverá constar declaração de elaboração de proposta
independente, conforme modelo ANEXO XI deste Edital.
7.5-A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da proponente, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
7.6-As propostas apresentadas deverão ofertar valores não superiores aos estipulados pela
administração municipal, os quais constam neste edital, sob pena do item respectivo vir a
ser desclassificado em obediência ao art. 48 da Lei 8666/93;
7.7-Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital
e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis.
7.8–A proposta de preços deverá ser elaborada visando atender as normas deste Edital,
estar impressa por processo eletrônico, em 01 (uma) via, podendo ser o modelo
disponibilizado pelo sistema da PMSGA, fornecido pela Comissão Permanente de
Licitações, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada pelo
representante legal da empresa na última folha e rubricada nas demais;
7.8.1- A CPL disponibilizará, através do site da mesma, proposta eletrônica referente a este
Pregão. O mesmo poderá ser preenchido (apenas as colunas de valor unitário e marca) e
gravado em pen-drive ou CD, e apresentado no mesmo dia marcado para a abertura do
certame. A proposta eletrônica não é obrigatória, mas, sua apresentação agilizará o
andamento da sessão.
7.8.2-Em caso de divergência nos preços apresentados entre a proposta eletrônica e a
impressa, deverão prevalecer os preços da proposta impressa.
7.8.3-A apresentação da proposta de preços em meio eletrônica, não fica o licitante
dispensado de trazer também a proposta impressa.
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7.9–A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização da entrega do material
será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante
pleitear acréscimo após a abertura das propostas.
7.10-Apresentar juntamente com a proposta de preços, declaração de compromisso
de entrega dos produtos junto aos colégios conforme o modelo do ANEXO XII.
7.11 – Após o licitante ter negociado valores (lances) não será mais aceito em hipoese
alguma, a desistência por parte do licitante referente ao item que ofertou lance(s)
CLÁUSULA 08 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS / ETAPA DE LANCES
8.1-Divisão por etapas para ordenamento dos trabalhos.
8.2-Para efeito de ordenamento dos trabalhos, o julgamento será dividido em duas etapas e
obedecerá aos critérios definidos nos itens seguintes deste Edital:
a)
a etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de
todas as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, das
licitantes proclamadas para tal, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade
da proposta da primeira classificada, quanto ao objeto e valor;
b)
a etapa de habilitação, declaração da licitante vencedora e adjudicação, que
compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no envelope
“Documentos de Habilitação” da licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao
atendimento das exigências constantes do presente Edital. Esta etapa compreenderá
também a declaração da licitante vencedora do certame e a adjudicação.
8.3-Etapa de Classificação de Preços:
8.3.1-Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes;
8.3.2-O (a) pregoeiro (a) informará aos participantes presentes quais licitantes
apresentaram propostas de preços para o objeto da presente licitação e os respectivos
valores ofertados, desde que as respectivas propostas estejam de conformidade com as
especificações solicitadas. Caso seja necessário, a sessão será interrompida para análise,
pela equipe de apoio, dos aspectos técnicos do objeto cotado;
8.3.3-O (a) pregoeiro (a) fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente,
de todos os licitantes;
8.3.4-O (a) pregoeiro (a) classificará a licitante da proposta de MENOR PREÇO POR
LOTE e aquelas licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e
superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus
autores participem dos lances verbais;
8.3.5-Quando não houver, pelo menos, três propostas escritas de preços nas condições
definidas no subitem anterior, o (a) pregoeiro (a) classificará as melhores propostas,
perfazendo o total de 03 (três) propostas classificadas, para que seus autores participem
dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas;
8.3.6-Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos
representantes das licitantes classificadas, que deverão ser formulados de forma sucessiva,
em valores distintos e decrescentes e sempre inferiores ao menor lance;
8.3.7-O (a) pregoeiro (a) convidará os representantes das licitantes classificadas, a
apresentar os lances verbais, individualmente, a partir da proposta escrita classificada com
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o maior preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem decrescente de valor;
8.3.8-Caso não mais se realize lance verbal, será encerrada a etapa competitiva e
ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE;
8.3.9-A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo (a) pregoeiro (a),
implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais,
ficando sua última proposta registrada para classificação, no final da etapa competitiva;
8.3.10-Caso não se realize nenhum lance verbal, será verificado a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a Contratação;
8.3.11-Caso não se realize nenhum lance verbal e haja empate nas propostas escritas,
ordenadas e classificadas, será realizado sorteio para desempate, em ato público na própria
sessão;
8.3.12-Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o (a) pregoeiro
(a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito;
8.3.13-Não sendo aceitável o preço da primeira colocada, o (a) pregoeiro (a) é facultado
abrir negociações bilaterais com a empresa classificada em sugundo lugar objetivando uma
proposta que se configure de interesse da Administração;
8.3.14-Sendo aceitável a proposta da primeira licitante classificada e a mesma não se
enquadrando como microempresa ou empresa de pequeno porte, o pregoeiro, em
cumprimento aos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, observará
as seguintes condições:
I – Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte;
II – Entende-se por empate, àquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada;
III – Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada primeira
classificada na fase de lances, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto
licitado;
IV – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo de 5% (cinco por cento),
superiores a proposta melhor classificada, será realizado sorteio entre elas, para que se
identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
V – A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada nas condições
do Inciso II, será convocada para apresentar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da
primeira colocada para o seu desempate;
VI – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do inciso anterior serão convocadas as remanescentes que por ventura se enquadrem
na hipótese do Inciso II na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
VII – Na hipótese da não contratação nos termos previstos no disposto do Inciso acima,
o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Centro Administrativo à Rua Alexandre Cavalcanti, s/n - CEP 59.290-000

PMSGA
Folha nº

CNPJ/MF nº 08.079.402/0001-35

____________________

8.3.15-As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos da legislação civil,
acrescentarão à sua forma ou denominação as expressões “Microempresa” ou “Empresa de
Pequeno Porte”, ou suas respectivas abreviações “ME” ou “EPP”, conforme o caso, sendo
facultativa a inclusão do objeto da sociedade (art. 72, da Lei nº. 123/2006);
8.3.16-Definida a classificação final das propostas, em ordem crescente de preços, e sendo
aceitável a oferta da licitante primeira classificada, será verificada suas condições
habilitatórias.
CLÁUSULA 09 – DA HABILITAÇÃO
9.1-HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Tendo em vista a licitante já ter apresentado aos seus Atos constitutivos, Estatuto ou
Contrato Social, em vigor, ou outro documento que comprove a existência da referida
licitante como empresa, na fase de credenciamento, será dispensado a apresentação na fase
de habilitação.
9.2-QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Apresentar 1 (um), ou mais, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, em nome da
licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove (m)
que a empresa forneceu ou está fornecendo a contento, objeto em características
compatíveis ao deste Pregão;
b) Apresentar cópia do Alvará de Vigilância Sanitária atualizado, sendo esse requisito
mínimo de qualidade higiênico-sanitária para a fabricação/produção/comercialização de
gêneros alimentícios.
c) Para as empresas que se lograrem vencedoras dos lotes 04; 10 e 11, deverão, comprovar
ser proprietário de veiculo, ou que o mesmo seja alugado, com no máximo 02 (dois) anos
de uso, com bau refrigerado, para que os referidos produtos possam ser transportados com
segurança refrigerada e higiene.
e) Para as empresas que se lograrem vencedoras dos demais lotes, deverão comprovar, ser
proprietário de veiculo, ou que o mesmo seja alugado, com bau fechado sem refrigeração,
para que os referidos produtos possam ser transportados com segurança e higiene.
9.3-QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial (na sede do
licitante) que comprovem a boa situação financeira da empresa, juntando-se cópia dos
termos de abertura e encerramento do referido livro pertinente ao Balanço Patrimonial e
demonstrações financeiras, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3
(três) meses da data de apresentação da proposta
b) Certidão Negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
Pessoa Jurídica, emitida com data de até 30 (trinta) dias anteriores a de abertura dos
envelopes, ou da data de vigência especificada na certidão, caso haja;
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c) A comprovação da boa situação econômico-financeira da empresa será apurada através
de verificação dos seguintes índices:
I) Índice de Liquidez Corrente - calculado pela fórmula abaixo, julgada habilitada à
empresa que obtiver a pontuação final maior ou igual que 1,0 (hum).
LC = AC
PC
Onde,

LC = liqüidez corrente
AC = ativo circulante
PC = passivo circulante.

II) Índice de Liquidez Geral - calculado pela fórmula abaixo, julgada habilitada à empresa
que obtiver a pontuação final maior ou igual que 1,0 (hum).

Onde,

LG = AC + RLP
PC + ELP
LG = liqüidez geral
AC = ativo circulante
RLP = realizável a longo prazo
PC = passivo circulante
ELP = exigível a longo prazo

III) Índice de Endividamento Total – calculado pela fórmula abaixo, julgada habilitada à
empresa que obtiver a pontuação final menor que 1,0 (hum).
ET = PC + ELP
AT
Onde,

ET = endividamento total
PC = passivo circulante
ELP = exigível a longo prazo
AT = ativo total

IV) OU, ALTERNATIVAMENTE - Com a comprovação da existência de patrimônio
líquido mínimo 10% (dez por cento), demonstrados no respectivo balanço patrimonial
pertinente ao último exercício social exigidos na forma da Lei.
9.4-REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Certificado de Registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ),
expedido pela Receita Federal;
b) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, emitido pela
Caixa Econômica Federal;
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c)

Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União e que abrange as contribuições previdenciárias
d) Para as empresas sediadas no Estado do Rio Grande do Norte:
I - Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Estaduais e à
Dívida Ativa do Estado, expedida pela Secretaria Estadual de Tributação;
e) Para as empresas sediadas nos demais Estados, Certidão Negativa de Débitos
emitida pela Secretaria de Tributação da sede da LICITANTE, ou outro documento
que o substitua;
f) Certidão Negativa de Tributos do Município, da sede da LICITANTE;
g) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, de houver,
da sede da licitante pertinente ao seu ramo de atividade;
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do
Trabalho (a que se refere a Lei nº. 12.440/2011), com base no inciso XIII, do art. 55
da Lei nº. 8.666/93.
9.5-DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO inciso XXXIII, Art. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL:
a) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal atuando em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos; comforme o ANEXO VII
b) Apresentar declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo no presente
Pregão, comforme o modelo no ANEXO VI.
b.1) A declaração apresentada na alínea “b” do item 9.5, só terá validade após
a Consulta junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS,
mantido
pela
Controladoria-Geral
da
União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis)., no quew se refere ao estabelecido no
Art. 7º da Lei 10.520/2002.
b.2) Caso seja confirmado algum impedimento de contratar com a
administração a nível municipal na modalidade pregão está por sua vez, será
declarada inabilitada ao presente certame.
9.6 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, ou
qualquer processo de cópia autenticada através de cartório competente, do Pregoeiro da
sua equipe de apoio, ou da Comissão Permanente de Licitação/CPL, desde que
acompanhadas dos originais para conferência, com antecedência de 01 (um) dia antes do
início dos trabalhos, na Comissão Permanente de Licitação.
9.7-As microempresas e empresas de pequeno porte definidas, respectivamente, nos
incisos I e II, do Art 3º, da Lei Complementar nº. 123/2006, de 14/12/2006, interessadas
em participar desta licitação, deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Artigo
43, da Lei Complementar nº. 123/2006).
9.8-Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
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proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por iguais períodos, a critério
da administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com
efeito, de certidão negativa. (§ 1º, Art. 43, Lei Complementar nº. 123/2006).
9.9-As microempresas e empresas de pequeno porte que não regularizarem a
documentação no prazo previsto no subitem anterior, implicarão na decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho
de 1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação (§ 2°, Art 43, Lei
Complementar nº. 123/2006).
CLÁUSULA 10 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
10.1-Os produtos objeto deste edital serão entregues conforme cronogramas estabelecidos
no Termo de Referência, ANEXO I deste Edital.
10.2-Caberá a Empresa o fornecimento dos itens em condições de qualidade, higiene,
embalagens e transporte para a finalidade acima elencadas, conforme descrito no objeto do
Termo de Referência, anexo I deste edital.
CLÁUSULA 11 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO
11.1-O pagamento será efetuado conforme solicitação através da Ordem de Compras, de
acordo com o recebimento do objeto licitado através de Cheque Nominal ou transferência
em favor da Contratada, mediante apresentação da Nota Fiscal, em 02 (duas) vias, até o
15º (décimo quinto) dias úteis após a apresentação da referida Nota Fiscal, devidamente
atestada pelo executor do Contrato.
11.2-A entrega do objeto licitado será certificada pelo responsável designado pela
Contratante, mediante atesto na nota fiscal, sendo esta condição indispensável a que se
processe o pagamento.
11.3-Juntamente com a Nota Fiscal deverá ser anexado Atestado de Recebimento do
objeto licitado, pelo órgão especificado nos itens 2.1 e 2.2 do termo de referencia, anexo I
deste edital.
11.4-Entende-se como "data de efetivação do pagamento", à data de recebimento da
Relação de Ordens Bancárias Externas (RE) correspondente ao pagamento, pelo Banco do
Brasil S.A.
11.5-No texto da Nota Fiscal/Fatura, deverão constar, obrigatoriamente, as seguintes
referências:
a) Discriminação dos itens e/ou serviços solicitados
b) O número da Nota de Empenho;
11.6-Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura, não aceitação do objeto ou outra circunstância
que desaprove a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado
até que a Contratada tome as medidas saneadoras necessárias.
11.7-A Contratante poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a
eventuais multas e indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste Edital.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Centro Administrativo à Rua Alexandre Cavalcanti, s/n - CEP 59.290-000

PMSGA
Folha nº

CNPJ/MF nº 08.079.402/0001-35

____________________

11.8-A empresa deverá informar se é ou não optante pelo Simples; em caso positivo,
deverá encaminhar comprovante devidamente autenticado junto com a Nota Fiscal.
11.9-Ficam sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, os prejuízos decorrentes de
pagamento incorreto devido à falta de informação ou de atualização dos dados bancário;
11.10-A CONTRATANTE não acatará cobranças por meio de duplicatas ou quaisquer
outros títulos, feitas através de bancos ou outras instituições do gênero;
11.11-Fica desde já reservado à Prefeitura Municipal o direito de não efetuar o pagamento
se, no ato na entrega e aceitação do objeto licitado, estes não estiverem em perfeitas
condições e de acordo com todas as especificações estipuladas.
CLÁUSULA 12 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1-As despesas decorrentes da presente licitação ocorrerão por conta de recursos
específicos, consignados no Orçamento Geral do Município.
12.2- Fica estabelecido, pela execução do fornecimento a que alude este EDITAL, o valor
total estimado de R$ 8.680.049,50 (oito milhões, seiscentos e oitenta mil, quarenta e nove
reais e cinquenta centavos), valor este levantado através do sistema BANCO DE PREÇOS.
12.3-As despesas decorrentes da execução do presente procedimento correrão à conta da
seguinte dotação orçamentária:
EDUCAÇÃO
UND ORÇAMENTÁRIA 006 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA PROJETO/ATIVIDADE 0.501 – ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA
ESCOLAR – PRÉ ESCOLA NATUREZA DE DESPESAS 33.90.30 – Material de
Consumo FONTE DE RECURSOS 1111 – Receitas de Impostos e de Transferência de
Impostos – Educação FONTE DE RECURSOS 1122 – Transferências de Recursos do
FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
PROJETO/ATIVIDADE 0.502 – ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR –
CRECHE NATUREZA DE DESPESAS 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE
RECURSOS 1111 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação
FONTE DE RECURSOS 1122 – Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) PROJETO/ATIVIDADE 0.503 –
ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR – EJA NATUREZA DE DESPESAS
33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSOS 1111 – Receitas de Impostos e
de Transferência de Impostos – Educação FONTE DE RECURSOS 1122 – Transferências
de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
PROJETO/ATIVIDADE 0.504 – ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR –
EDUCAÇÃO ESPECIAL NATUREZA DE DESPESAS 33.90.30 – Material de Consumo
FONTE DE RECURSOS 1111 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –
Educação FONTE DE RECURSOS 1122 – Transferências de Recursos do FNDE
Referentes
ao
Programa
Nacional
de
Alimentação
Escolar
(PNAE)
PROJETO/ATIVIDADE 2.016 – ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR –
ENSINO FUNDAMENTAL NATUREZA DE DESPESAS 33.90.30 – Material de
Consumo FONTE DE RECURSOS 1111 – Receitas de Impostos e de Transferência de
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Impostos – Educação FONTE DE RECURSOS 1122 – Transferências de Recursos do
FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
PROJETO/ATIVIDADE 0.158 – ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR –
MAIS EDUCAÇÃO NATUREZA DE DESPESAS 33.90.30 – Material de Consumo
FONTE DE RECURSOS 1111 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –
Educação FONTE DE RECURSOS 1122 – Transferências de Recursos do FNDE
Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
SAÚDE
UND
ORÇAMENTÁRIA
30
–
FUNDO
MUNICIPAL
DE
SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE 2.030 – BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE – MAC ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo
FONTE DE RECURSO 1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –
Saúde FONTE DE RECURSO 1214 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de
Saúde
CLÁUSULA 13 – DAS CONDIÇÕES DE RESCISÃO / REAJUSTAMENTO
13.1-O contrato poderá ser alterado, mediante a celebração de termos aditivos, e rescindido
unilateralmente pela Administração na concorrência de qualquer das hipóteses previstas
nos art. 77 a 80, Lei nº. 8.666/93, em sua redação atual, ou, de comum acordo entre as
partes, mediante aviso prévio, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
13.2-A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, independentemente de interposição
judicial ou extrajudicial, obedecido às situações previstas nos incisos I a XVIII, do artigo
78, da Lei nº. 8.666/93 em sua atual redação e especialmente quando a empresa
adjudicatária:
a) atrasar injustificadamente a entrega do objeto licitado, além de trinta dias
corridos após o prazo preestabelecido neste Edital;
b) falir ou dissolver-se; e
c) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta licitação, sem a
expressa anuência da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante do
Estado do Rio Grande do Norte.
13.3-Por acordo entre as partes, amigavelmente, reduzida a termo no processo de licitação,
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.
13.4-Judicialmente, nos termos da legislação.
13.5-Está prevista a rescisão, ainda para os casos:
13.5.1-supressão, por parte da CONTRATANTE, acarretando modificação do valor inicial
do contrato, além do limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente
contratado, estabelecido à época da celebração deste Instrumento, devidamente corrigido à
data da supressão;
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13.5.2-suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo
superior a 90 (noventa) dias corridos, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, ou, ainda, por repetidas suspensões que totalizem
o mesmo prazo, independentemente, do pagamento obrigatório de indenizações sucessivas
e contratualmente imprevistas, desmobilizações e imobilizações e outras previstas,
assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
13.5.3-atraso superior a 90 (noventa) dias corridos dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
13.5.4-descumprimento do disposto no Inciso V, do art. 27, da Lei nº. 8.666/93, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida
de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Quando a rescisão ocorrer com base nos subitens 13.5.2 e
13.5.3, deste Item, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
CLÁUSULA 14 – DAS PENALIDADES
14.1-Pela inexecução, pelo licitante contratado, das condições, de fornecimento e/ou
prestação do serviço do objeto licitado, neste Edital, a Contratada ficará sujeita às
penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar
com a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN e/ou declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo com os
artigos 86 a 88 da Lei nº. 8.666/93, podendo-se optar por aplicar as penalidades previstas
na Lei nº. 10.520/2002, cabendo defesa prévia, recurso e vistas do processo, nos termos do
artigo 109 do referido diploma legal.
14.2-A penalidade de multa será aplicada nos seguintes casos e proporções: Recusa
injustificada do licitante vencedor em receber a Nota de Empenho no prazo estabelecido
ou em entregar os itens: 20% (vinte por cento) sobre valor do contrato;
14.3-Atraso para o início ou término da entrega do objeto licitado, ou sua paralisação, por
até 30 dias: 0,3% (três décimo por cento) por dia de atraso ou paralisação, sobre o valor do
contrato; atraso ou paralisação superior a 30 dias: 10% (dez por cento) do valor do
contrato.
14.4-A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções,
não terá caráter compensatório e a sua cobrança não isentará a obrigação de indenizar
eventuais perdas e danos;
14.5-As multas deverão ser recolhidas na conta bancária da Prefeitura Municipal de São
Gonçalo do Amarante/RN a serem informados pela Secretaria Municipal de Finanças,
mediante Guia de Recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis dias a contar da
intimação, podendo a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN descontá-las,
na sua totalidade, da fatura ou do saldo remanescente, caso existam;
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14.6-O valor total das multas aplicadas, não poderá ultrapassar 20% (vinte por cento) do
valor total do contrato, excluídas as indenizações por perdas e danos.
14.7-A contratada, se não puder cumprir os prazos estipulados para o fornecimento e/ou
prestação do serviço, total ou parcial, do objeto licitado, deverá apresentar justificativa por
escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato; e de impedimento de sua execução, por fato ou ato de terceiro,
reconhecido pela Administração em documento contemporâneo a sua ocorrência.
14.8-Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, recusar-se a celebrar
o contrato ou a entregar e/ou prestar os serviços, objeto licitado, ou deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ou não mantiver proposta, falhar ou
fraudar na licitação ou execução do contrato, ou comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, ficará impedido de contratar com a Administração Pública, sem
prejuízo das demais cominações legais.
14.9-A aplicação da penalidade ocorrerá após a defesa prévia do interessado, no prazo de
05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do atoo, cabendo recurso de sua aplicação, nos
termos do art. 109, da Lei nº. 8.666/93;
CLÁUSULA 15 – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS
15.1-Qualquer cidadão poderá, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura
da sessão pública, impugnar as regras do presente Edital, (sendo licitante o prazo será de
dois dias úteis) por irregularidade, protocolando o pedido, no endereço: Prefeitura
Municipal de São Gonçalo do Amarante – sito a Rua Alexandre Cavalcanti, s/n – Centro –
CEP: 59.290-000 – São Gonçalo do Amarante/RN, cabendo o pregoeiro, auxiliado pelo
Órgão responsável pela elaboração das especificações do objeto do edital, decidir sobre a
impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, sendo disponibilizado no site oficial
da Prefeitura, no link resultados.
15.2-Decairá do direito de impugnar as regras do presente Edital, a licitante que não
apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia
útil que anteceder à data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do
suposto vício não suspenderá o curso do certame.
15.3-A impugnação, feita tempestivamente pela licitante, não a impedirá de participar do
processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
15.4-Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será definida nova data para
realização do certame.
15.5-Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados
ao (a) pregoeiro (a), até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão
pública, por meio eletrônico, via internet, no endereço cpl@saogoncalo.rn.gov.br, bem
como, poderá ser entregue na sede da Comissão Permanente de Licitação.
15.6-DOS RECURSOS:
15.6.1-Declarada(s) a(s) vencedora(s), qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias
para apresentação das razões do recurso, ficando o(s) demais licitante(s) desde logo,
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intimado(s) para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr
do término do prazo do recorrente sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos.
15.6.2-A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do
direito de recurso e conseqüente adjudicação do objeto pelo pregoeiro à vencedora.
15.6.3-Qualquer recurso contra a decisão do (a) pregoeiro (a), não terá efeito suspensivo.
15.6.4-O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
15.6.5-Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da
licitação à(s) licitante(s) vencedora(s) e homologação do processo licitatório.
15.6.6-O processo permanecerá com vista franqueada aos interessados na sede da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, no endereço Rua Alexandre Cavalcanti, s/n –
Centro – CEP: 59.290-000 – São Gonçalo do Amarante/RN e as informações pelo telefone
(0xx84) 991055180, no horário das 8h às 12h de segunda a sexta-feira.
CLÁUSULA 16 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
16.1-Concluído os trabalhos e não havendo a interposição de recursos, o (a) pregoeiro (a)
encaminhará o processo, devidamente instruído e adjudicado, à apreciação do (a) secretário
de Defesa Social, para expedição e publicação do ato homologatório.
CLÁUSULA 17 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1-Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, o licitante que o tendo aceitado
sem objeção, venha a apontar, depois da abertura das propostas de preços, falhas ou
irregularidades que o viciarem, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de
recurso.
17.2-Na contagem dos prazos deste edital será excluído o dia de início e incluído o dia do
vencimento, considerando o atendimento externo da CPL/PMSGA, no horário das 08h às
12h.
17.3-Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas, serão resolvidos pela Comissão,
tudo de conformidade com as normas jurídicas e administrativas aplicáveis e nos
Princípios Gerais do Direito.
17.4-A falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pela própria
licitante ou na proposta poderão ser supridas pelo representante legal presente à reunião de
abertura dos envelopes Proposta de Preço e Habilitação com poderes para esse fim.
17.5-O edital encontra-se disponível no site www.saogoncalo.rn.gov.br opção “licitações e
Publicações – Licitações e Pregões – Editais 2014”, bem como poderá solicitar por e-mail
institucional cpl@saogoncalo.rn.gov.br e também no Setor de Licitações, localizada na
Sede da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, no horário das 8h às 12h.
17.6-Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição
destas empresas pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da licitação
(transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da
licitação ou, se for o caso, quando denegados os recursos interpostos), após o que serão
destruídos pela CPL.
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17.7-São partes integrantes deste Edital:
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA (Especificações do Objeto);
ANEXO II – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO;
ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO
IMPEDITIVO;
ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO REFERENTE O TRABALHADOR
MENOR;
ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO;
ANEXO VIII – MODELO DA CARTA DE CREDENCIAMENTO;
ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA.
ANEXO X – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
ANEXO XI - DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE ENTREGA

São Gonçalo do Amarante/RN, 24 de fevereiro de 2021.

Raimundo Nonato Dantas de Medeiros
Pregoeiro - PMSGA
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1 - OBJETO:
1.1 - Aquisição de Gêneros alimentícios diversos (hortifrutigranjeiros, laticínios, carnes,
frios, arroz, feijão, leite, pães dentre outros) de primeira qualidade, para atender a demanda
de merenda escolar das Unds de ensino da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, no ano
de 2021, conforme o que ressalta a Constituição Federal, como dever do Estado, quanto
à garantia do fornecimento da alimentação escolar, a luz do artigo 208, Inciso VII, assim
como a Lei 8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente no artigo 54, Inciso VII, na Lei
11.947/2009 e da Resolução 26/2013. Com efeito, a alimentação é primordial no combate
a repetência escolar, pois é de conhecimento que crianças, com problemas de alimentação,
têm afetada a sua capacidade de aprendizagem.
1.2 – A Secretaria de Saúde necessita de gêneros alimentícios para suprir as necessidades
do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS II, CAPS AD e CER III, deste Município,
através da Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante/RN.
1.3 – A Secretaria de Assistência Cocial necessita de gêneros alimentícios para as
atividades desenvolvidas pelos serviços socioassistenciais ofertados no nosso município:
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, Centro de Referência de
Assistência Social – CRAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social –
CREAS, Programa Bolsa Família/IGD, Unidade de Acolhimento Institucional de Crianças
e Adolescentes
2 - JUSTIFICATIVAS:
EDUCAÇÃO:
2.1 - A presente aquisição visa o fornecimento de alimentos variados e adequados, de
acordo com cada Órgão Regulador, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento
saudável dos alunos matriculados nas Unds de Ensino do município de São Gonçalo do
Amarante, garantindo melhoria do rendimento escolar e segurança alimentar e nutricional,
bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica e em
vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as
faixas etárias, com recursos provenientes do FNDE/PNAE.
2.2 - A referida aquisição será por meio de contrato individual, firmado entre cada uma das
Unds Executoras Próprias (entidades representativas de pais, mestres e funcionários) de
cada instituição de ensino municipal, escolas, centro educacional, creches onde dentre
outras cláusulas contidas no referido contrato, ficará a obrigatoriedade das empresas
vencedoras do certame entregarem os produtos da merenda diretamente nas escolas, assim,
diante essa realidade, será de responsabilidade das Unds executoras o compromisso de
receberem os produtos atestarem as notas fiscais e efetuarem o pagamento junto aos
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fornecedores, ficando esta secretaria, com a responsabilidade de atender as escolas que por
ventura não possuírem Unds executores ou que estejam impedidas de receberem os
recursos para realizarem a execução das despesas.
SAÚDE
2.3 - A Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante/RN tem o objetivo de
atender aos usuários do CAPS II, CAPS AD E CER III deste Município, o acesso e a
realização e prestação de serviços de saúde de qualidade aos usuários do SUS do
município de São Gonçalo do Amarante RN, durante o exercício de 2021.
ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.4 - Tendo em vista a necessidades de gêneros alimentícios para as atividades
desenvolvidas pelos serviços socioassistenciais ofertados no nosso município: Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, Centro de Referência de Assistência
Social – CRAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS,
Programa Bolsa Família/IGD, Unidade de Acolhimento Institucional de Crianças e
Adolescentes, além das atividades relacionadas diretamente a esta Secretaria, que mantém
atividades de recreação, socioculturais, educativas e de fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários.
.
3 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:
a.
As especificações dos produtos a serem adquiridos, constam no Adendo I deste
Termo.
b.
Os gêneros alimentícios deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto
na legislação de alimentos com característica de cada produto (organolépticas, físicoquímicas, microbiológicas, microscópicas, toxicológicas), estabelecida pela Agencia
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, Ministério da Agricultura/Pecuária e
Abastecimento e pelas Autoridades Sanitárias Locais para cada gênero descrito conforme
tabela de especificação e Quants e registro no órgão fiscalizador quando couber (SIM, SIE,
SIF).
c.
Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com o item
anterior e as especificações mínimas exigidas abaixo:
• identificação do produto;
• embalagem original e intacta,
• data de fabricação,
• data de validade,
• peso líquido,
• número do Lote,
• nome do fabricante.
CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO / AMOSTRA / LAUDOS:
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d.
Os produtos que não estiverem dentro dos padrões regidos nesta licitação, após
análise, serão devolvidos.
e.
Transportar os produtos em veículo refrigerado.
f.
Entregar os produtos em boas condições sensoriais (cor, odor, textura, aspecto,
sabor e viscosidade) e contendo o carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), nos que
couberem.
g.
Entregar os produtos na temperatura de 6ºC a 12ºC (Positivo) se resfriada e de 12ºC a -18ºC (Negativo) se congelada.
h.
Entregar as carnes em caixas de papelão lacradas, embaladas a vácuo e em tipos
separados por seus respectivos nomes.
i.
Efetuar a entrega em veículos devidamente limpos, com todos os entregadores
devidamente uniformizados (uniforme branco, limpo, calçado fechado e gorro).
j.
Entregar produtos com prazo de validade superior a 05 (cinco) meses.
k.
Arcar com toda mão de obra com carga, descarga e transporte dos produtos, objeto
deste Termo, devendo todos os custos, estarem inclusos nos preços ofertados.
l.
O plástico que reveste os alimentos deverá ser impermeável, atóxico, transparente,
fechado.
LOCAL DE EXECUÇÃO OU ENTREGA DOS PRODUTOS:
5.1
Será obrigação das empresas vencedoras do certame, entregarem os produtos da
merenda, diretamente nas escolas, dentro de 05 (cinco) dias da realização do pedido. Este
deverá ser realizado por meio do endereço eletrônico constante no contrato assinado entre
as partes. Então, diante dessa realidade, será de responsabilidade das Unds Executoras o
compromisso de receberem os produtos e atestarem as notas fiscais e efetuarem o
pagamento junto aos fornecedores, ficando esta Secretaria, com a responsabilidade de
atender as escolas que por ventura não possuírem Unds Executores. Ressaltando que, se
por alguma razão as Unds Executoras ficarem impedidas de realizarem as compras, caberá
a Secretaria Municipal de Educação assumir a responsabilidade de fazer o pedido e o
pagamento dos itens de alimentação escolar, durante o período de impedimento, visando
cumprir o cardápio estabelecido às escolas.
DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
6.1.
Os fornecedores (empresas) proponentes deverão apresentarem atestado (s)
fornecido (s) por pessoa jurídica, de direito público ou privado, comprovando a aptidão
para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, Quants e
prazos com o objeto da licitação. Além disso, solicitamos com cópias de Notas Fiscais
emitidas, nas quais, apareçam os produtos licitados no certame.
6.2. As empresas participantes deverão apresentar cópia do Alvará de Vigilância Sanitária
atualizado, sendo esse requisito mínimo de qualidade higiênico-sanitária para a
fabricação/produção/comercialização de gêneros alimentícios.
6.3.
As empresas participantes só serão definitivamente habilitadas, após apresentação
dos gêneros alimentícios licitados, para analise nutricional, realizado pela nutricionista e
CAE – Conselho de Alimentação Escolar, em reunião registrada em Ata.
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6.4

Transportar os produtos em veículo refrigerado.

7 PRAZO:
7.1 Para o fornecimento dos produtos, objeto desta licitação, a Licitante Vencedora irá
iniciar o fornecimento dos mesmos, no máximo de até 03 (TRÊS) dias corridos, após o
recebimento da Ordem de Compra, realizado por meio eletrônico (e-mail), este informado,
através da proposta da licitante.
7.2 A entrega será baseada por meio de Cronograma de datas de entrega a ser fornecido
pela Coordenação de Logística e Distribuição de Produtos de Alimentação Escolar, em até
15 dias antes do início do fornecimento.
7.3 O cronograma de datas de entrega dos produtos será elaborado pela Equipe
Nutricional da Secretaria, juntamente com a Licitante Vencedora a partir do cronograma
de periodicidade de entrega, listado no anexo I, do presente termo de referência.
8 OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
8.1 Visando à execução do objeto desta Licitação, a LICITANTE VENCEDORA se obriga
a:
a) Transportar, por sua conta e risco, o produto objeto desta licitação, ficando sob sua
responsabilidade quaisquer acidentes ou imprevistos no trajeto de transporte até o local de
destino.
b) O veículo de transporte deve ser mantido em perfeito estado de conservação e higiene,
segundo portaria nº 15, de 7 de novembro de 1991, Centro de Vigilância Sanitária.
c) Emitir documento fiscal hábil para cada fornecimento, que conterá assinatura do
funcionário que receber, atestando que o fornecimento foi efetuado conforme requisitado.
d) Fazer o pagamento de tributos, seguros, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas,
e quaisquer despesas referentes aos serviços executados, inclusive testes e ensaios, licenças
em repartições públicas, registros e autenticações do contrato e dos documentos a ele
relativos, se necessário;
d) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de Habilitação e
Qualificação exigidas na Licitação.
8.2 Visando a execução do objeto desta licitação, as Unds Executoras e a Secretaria
Municipal de Educação se obriga a:
a) Fiscalizar através de servidores devidamente designados para este fim e indicados pelo
Serviço Nutricional da Secretaria de Educação, a entrega dos gêneros objeto deste
contrato.
b) Esclarecer a licitante vencedora, no que se fizer necessário, ao cumprimento das
obrigações assumidas.
9 FISCALIZAÇÃO:
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9.1 As fiscalizações quanto ao cumprimento de todo da execução do objeto deste
Projeto serão exercidas, por servidores devidamente designados pela Secretaria Municipal
de Educação e pelas Unds Executoras, aos quais competirão dirimir as dúvidas que
surgirem, devendo dar ciência à Administração de toda intercorrência no decorrer do
contrato, conforme art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2 A fiscalização de que trata o item acima não exclui nem reduz a responsabilidade da
Licitante Vencedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e das Unds Executoras ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
10 REAJUSTE OU REPACTUAÇÃO:
10.1 O preço contratado será fixo e irreajustável, face ao que dispõe a legislação vigente.
11 CONSIDERAÇÕES GERAIS:
11.1 Todo e qualquer gênero e/ou produto/serviço ofertado deverá estar obrigatoriamente
dentro das especificações solicitadas neste Termo e Edital.
11.2 A participação do fornecedor no item implicará rigorosamente no aceite das
condições deste Termo de Referência, não sendo possível de maneira alguma o aceite de
outro gênero e/ou produto/serviço que não seja o da descrição solicitada no Edital e seus
anexos.
11.3 Será punido rigorosamente dentro da Lei de Licitações aquele que violar as regras e
condições editalíssimas, bem como, ofertar gêneros fora das condições solicitadas.
11.4 Será desclassificado automaticamente na abertura da sessão pública, o participante
que alterar o valor da forma de disputa do certame que foi determinado no Edital e seus
anexos (Ex: valor total por item, ou valor global por serviço ou item).
11.5 Não será permitida a Subcontratação do objeto do presente Projeto.
12
CRONOGRAMA E ENTREGA DOS PRODUTOS:
12.1. As Quants a serem entregues por remessa serão definidas quando da elaboração do
cronograma de entrega. As entregas estão previstas para serem realizadas mensalmente,
quinzenalmente ou semanalmente conforme cronograma de periodicidade de entregas por
item disponibilizado, de acordo com o cronograma de periodicidade listado a seguir.
PARA EDUCAÇÃO
Item Descrição do Produto
1.
2.
3.
4.

Achocolatado
Adoçante dietético
Açúcar
Alho in natura

Periodicidade
entrega
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal

de
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Amendoim
Ameixa em Calda
Arroz
Aveia
Azeite
Biscoito
Carne charque
Carne bovina
Carne de Sol
Castanha de Caju
Cebola in natura
Cenoura tipo extra in natura
Cereal para alimentação infantil
Colorífico
Complemento nutricional
Cominho
Farinha de mandioca
Farinha de trigo
Feijão
Carne de Sol
Fórmula infantil
Frango
Fubá de milho
Leite em pó integral
Leite em pó de soja
Louro
Macarrão
Margarina vegetal
Milho de mungunzá – grãos
Mistura a base de amido de milho
Óleo vegetal
Ovos
Orégano
Pão de Seda ou p/cachorro quente
Polpa de frutas
Proteína de soja
Sal refinado
Milho alho

Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Quinzenal
Quinzenal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Quinzenal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal

13. OBSERVAÇÕES ACERCA DO CRONOGRAMA DE ENTREGA DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LICITADOS PARA UNDS EXECUTORAS DAS
ESCOLAS DO MUNICIPIO:
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13.1. 1ª – as entregas deverão ocorrer no horário compreendido das 07h30min às
10h30min e/ou das 13h30min às 15h30min horas, no endereço citado pela escola, no
momento do pedido;
13.2. 2ª – quaisquer alterações ou ajustes de datas que se fizerem necessárias deverão ser
combinados previamente com o responsável pelos pedidos de cada UEX, nos telefone e
endereço de e-mail, já pré-estabelecidos em contrato.
13.3. 3ª – o (s) fornecedor (es) vencedor (es) do processo licitatório deverá entrar em
contato com previamente com o responsável pelos pedidos de cada UEX,
impreterivelmente, até 05 dias úteis, caso não tenha em sua caixa de e-mail, a presença do
pedido.
13.4. Os gêneros alimentícios, objeto desta licitação deverão ser entregues, conforme
cronograma de entrega e serão recebidos desde que estejam compatíveis com esta
licitação; não apresentem avaria ou adulteração; estejam dentro do prazo de validade (Lei
n. 8.078/90) e acompanhados de nota fiscal.
14. DA CONTRATAÇÃO
14.1 – Os contratos oriundos da licitação objeto deste Termo de Referência, serão
realizados pelas Unds Executoras Próprias, os quais serão de responsabilidade do Diretor
da Und Gestora com a Contratada com interveniência da Secretaria Municipal de
Educação.
14. 2– Ficam as Unds Executoras descritas no item 15 deste, como órgãos participantes da
licitação, as quais deverão celebrar contratos com a (s) licitante) s) vencedora (s) do
certame que der origem através deste termo de referencia.
15. DAS UNIDADES EXECUTORAS DA EDUCAÇÃO
15.1 – As Unds Executoras Próprias que poderão aderir a Ata de Registro de Preços,
resultante desta licitação, com a (s) licitante (s) vencedora (s) do certame licitatório, estão
inseridas no ADENDO II.
16. RESPONSÁVEL POR ESTE TERMO:
16.1 Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde do Município
de São Gonçalo do Amarante.
São Gonçalo do Amarante/RN, 14 de janeiro de 2021
OTHON MILITÃO JINIOR
Secretário Municipal de Educação
JALMIR SIMÕES DA COSTA
Secretário de Saúde
EMILIA CAROLINE MEDEIROS MAIA
Secretária de Assitência Social
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ADENDO I AO TERMO DE REFERENCIA
Gênero

Und

Adoçante dietético

Und

Açúcar refinado

Quilo

Achocolatado em pó

Und

Alho

Quilo

Ameixa em caldas

Und

Amendoim

Und

Arroz branco

Quilo

Arroz parbolizado

Quilo

Batata inglesa

Quilo

Biscoito doce, tipo
maizena

Und

Biscoito tipo maisena
de chocolate

Und

Especificação
Adoçante dietético líquido – 100% stevia. Ingredientes: água, Edulcorantes
Naturais Glicosídeos de Steviol, conservantes: benzoato de sódio e sorbato de
potássio, acidulante: ácido cítrico. Sem aspartame, sem Ciclamato, sem
sacarina, sem acesulfame- k. Unds de 80ml. Prazo de validade mínimo 2 anos a
contar a partir da data de entrega.
Açúcar refinado (amorfo) de primeira qualidade, pacote com 01Quilo, cor
branca. Deve conter na embalagem identificação do produto, especificação dos
ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e prazo de validade.
Achocolatado em pó. Produto obtido pela mistura do cacau em pó com açúcar a
partir de matéria prima sã e limpa, isenta de matéria terrosa, detritos, cascas de
semente, pó homogêneo, cor própria, cheiro característico, sabor doce e próprio,
com 32% de cacau. A empresa deverá, ficha técnica emitida pelo fabricante e
assinada, com validade de 180 dias também na entrega do produto. A
embalagem deverá ser em caixas, latas ou sacos plástico atóxicos de 500g à1
Quilo, com data de fabricação, prazo de validade e nº do lote.
Alho de primeira qualidade, cabeça inteira, fresco, dentes grandes e uniformes,
apresentando ausência de manchas, rachaduras, evidências de fungos ou
leveduras (amolecimento, pontos pretos ou enegrecidos) e deve apresentar
ainda odor característico.
Ameixa em calda embalagem com
500gr. Contendo no rotulo identificação do produto data de fabricação e prazo
de validade com no mínimo de 06 (seis) meses, c/ registro do Ministério da
Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA.
Descascado, pacote de 500gr, com selo ABICAB e data de fabricação e prazo
de validade, c/ registro do ministério da saúde, obedecendo à resolução 12/78
da CNNPA.
Arroz branco – TIPO 1, beneficiado, de procedência nacional, ser de safra
corrente. Deve-se apresentar-se isento de mofo, odores estranhos e de
substâncias nocivas. Embalagem declarando a marca, nome e endereço do
empacotador, prazo de validade, número de registro do produto no órgão
competente e procedência. A embalagem primária deve ser transparente
incolor, termosselada. Embalagem de 01 Quilo..
Arroz parboilizado, tipo 1, classe longo fino. Produto constituído de grãos de
arroz submetido a beneficiamento e parboilização, de acordo com os padrões
estabelecidos pelo Ministério da Agricultura. Embalagem de 01Quilo. Deve
conter na embalagem identificação do produto, especificação dos ingredientes,
informação nutricional, marca do fabricante e prazo de validade.
Batata inglesa, lisa de primeira e boa qualidade, firme e intacta, sem lesões De
origem física ou mecânica (rachaduras e cortes), tamanho e com formação,
coloração uniforme, devendo ser graúdas, condicionadas em saco.
Biscoito doce, tipo Maria, sabor tradicional, embalagem de 400gr. Deve ser
íntegro e crocante. Embalagem duplamente protegida, contendo em sua
rotulagem identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação
nutricional, marca do fabricante e prazo de validade.
Biscoito doce, tipo Maria, sabor chocolate, embalagem de 400gr. Deve ser
íntegro e crocante. Embalagem duplamente protegida, contendo em sua
rotulagem identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação
nutricional, marca do fabricante e prazo de validade.
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Biscoito Salgado, tipo
cream cracker

Biscoito Salgado, tipo
cream cracker, integral

Und

Und

Und
Biscoito polvilho

Café em pó

Und

Canela em pó

Und

Carne de sol

Quilo

Carne bovina sem osso,
tipo músculo

Quilo

Carne bovina, moída

Quilo

Carne bovina tipo

Quilo

Biscoito tipo Cream Cracker, embalagem de 400gr. Contém cloreto de sódio
em Quant suficiente para acentuar o sabor salgado. Deve estar íntegro e
crocante. Embalagem duplamente protegida, contendo em sua rotulagem
identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação
nutricional, marca do fabricante e prazo de validade.
Biscoito tipo Cream Cracker, embalagem de 400gr. Contém cloreto de sódio
em Quant suficiente para acentuar o sabor salgado. Deve estar íntegro e
crocante. Embalagem duplamente protegida, contendo em sua rotulagem
identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação
nutricional, marca do fabricante e prazo de validade.
Biscoito do tipo polvilho salgado, em embalagem com 100gr. Composto por:
polvilho, gordura vegetal, ovos, sal refinado, leite em pó e farinha integral de
soja. Não contém glúten. A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação, procedência, número de lote, data de validade, Quant do
produto.
Café torrado e moído, com aspecto homogêneo, embalado à vácuo, sabor
predominante de café arábica, admitindo-se mistura de café conilon em até
20% e o máximo de 20% de PVA (grãos pretos, verdes e ardidos), tipo
tradicional, com nível mínimo de qualidade igual a 5 (cinco), atestado por
exame laboratorial acondicionados em pacotes de 250gr.
Canela em pó, acondicionada em embalagem de polietileno atóxico
transparente, aproximadamente 30g, com identificação na embalagem (rótulo)
dos ingredientes, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de entrega.
Carne de sol bovina de 1ª qualidade, salgada, curada, seca, embalada em saco
plásticos transparentes e atóxicos contendo 02 Quilo e de 05 Quilo. Limpos,
não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto. Embalagem
com identificação, procedência, lote, data de validade, peso líquido, número do
registro no Ministério da Agricultura, e carimbo e Selo de Inspeção Federal
(SIF). Validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.
CARNE BOVINA – tipo músculo, in natura, congelada, sem gordura, sem
pelanca, sem sebo. Com aspecto, cor e cheiro característicos. Livre de parasitas,
micróbios e qualquer substância nociva. Embalagem: deve estar intacta,
polietileno, Transparente, atóxica, contendo 05 Quilo. Na embalagem deve
conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de
processamento e data de Validade, identificação do tipo de carne, carimbo de
inspeção estadual ou federal. Prazo de validade mínimo 03 meses a contar a
partir da data de entrega.
Carne bovina moída magra de 1º, congelada, cor vermelha, embalada em sacos
plásticos transparentes e atóxicos, hermeticamente fechada, em pacotes de
01Quilo. Deve apresentar odor agradável, possuir consistência firme, não
apresentar manchas verdes e escuras e gorduras em excesso e não deve conter
proteína texturizada de soja na sua composição. Deve conter na embalagem
identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação
nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, registro no Ministério da
Agricultura e Selo de Inspeção Federal (S.I.F.).
Carne bovina de 1ª qualidade, coxão mole, congelada, embalada em sacos
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coxão mole

Carne charque

Quilo

Cebola

Quilo

Colorífico

Und

Farinha de aveia

Und

Farinha de arroz

Und

Farinha de trigo com
fermento

Quilo

Farinha de trigo sem
fermento

Quilo

Farinha de mandioca

Quilo

atóxicos transparentes, pacotes com 2Quilo, devendo conter na embalagem
identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação
nutricional, marca do fabricante, prazo de validade mínima de 30 (trinta) dias,
registro no Ministério da Agricultura e Selo de Inspeção Federal (SIF).
Carne de charque, ponta de agulha, de primeira qualidade, embalada a vácuo,
resistente, com peso líquido de 01Quilo. Não deverá apresentar aspecto úmido,
Amolecido ou pegajoso e Quant de gordura tolerável de no máximo 20% (vinte
por cento) do produto. Deve conter na embalagem identificação do produto,
especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante,
prazo de validade, registro no Ministério da Agricultura e Selo de Inspeção
Federal (S.I.F.).
Cebola branca, de boa qualidade, fresca, tamanho de médio a grande, sem
ferimentos, manchas, rachaduras, evidências de fungos ou leveduras
(amolecimento, pontos pretos ou enegrecidos) e deve apresentar ainda odor
característico.
Colorífico em pó, obtido a partir do urucum por processos tecnológicos
adequados. Deve apresentar-se sob a forma de pó fino e coloração vermelha.
Embalagem em saco transparente, atóxico, resistente, com peso líquido de
100gr, contendo identificação do produto, marca do fabricante e prazo de
validade.
Aveia em flocos finos, integral, 100% natural, em embalagem resistente,
original da fábrica, com 200gr, contendo em sua rotulagem identificação do
produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do
fabricante e prazo de validade.
Mingau de arroz cx. C/ 400 grs. Mistura pré-cozida para preparo de mingau
enriquecida com vitaminas e minerais. Composta de farinha de arroz, açúcar,
amido de milho, sais minerais, vitaminas, sal e aromatizante. Apresenta-se em
pó solúvel e acondicionado em material que garanta as propriedades dos
produtos. Suas condições deverão estar de acordo com a nta 83. Necessário
rotulagem Nutricional obrigatória. Deverá ser entregue no máximo com 20 dias
de fabricação.
Pacote de 1Quilo de farinha obtida do trigo moído, limpo e desgerminado, de
cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas. Deve ser enriquecido com
ferro e ácido fólico. Livre de fermentação, mofo e materiais terrosos. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de validade, Quant do produto.
Embalagem de saco plástico transparente. O produto deverá apresentar validade
mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega.
Pacote de 1Quilo de farinha obtida do trigo moído, limpo e desgerminado, de
cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas. Deve ser enriquecido com
ferro e ácido fólico. Livre de fermentação, mofo e materiais terrosos. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de validade, Quant do produto.
Embalagem de saco plástico transparente. O produto deverá apresentar validade
mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega.
Farinha de mandioca, seca, fina, beneficiada, branca, tipo 2, com umidade
inferior a 13%, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas e fragmentos
estranhos. Embalada em pacotes plásticos de 01Quilo, transparentes e
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Feijão tipo carioca

Quilo

Feijão branco

Quilo

Feijão Preto

Quilo

Fubá em flocos de
milho

Und

Laranja Pera

Und

Leite em pó integral

Und

Leite em pó de soja

Und

Macarrão de arroz
integral

Und

resistentes. A embalagem deverá conter os dados de identificação e informações
nutricionais do produto. Deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses
a partir da data de fabricação.
Feijão carioquinha, novo, acondicionado em embalagem transparente original
de fábrica, com 1Quilo, com grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de
matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas e livre de umidade e fragmentos ou
corpos estranhos. Deve conter na embalagem identificação do produto,
informação dos ingredientes, composição nutricional, marca do fabricante e
prazo de validade
Feijão branco, novo, acondicionado em embalagem transparente original de
fábrica, com 1Quilo, com grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria
terrosa, pedras, fungos ou parasitas e livre de umidade e fragmentos ou corpos
estranhos. Deve conter na embalagem identificação do produto, informação dos
ingredientes, composição nutricional, marca do fabricante e prazo de validade.
Feijão preto, tipo 1, novo, acondicionado em embalagem transparente original
de fábrica, com 1Quilo, com grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de
matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas e livre de umidade e fragmentos ou
corpos estranhos. Deve conter na embalagem identificação do produto,
informação dos ingredientes, composição nutricional, marca do fabricante e
prazo de validade.
Fubá em flocos, tipo flocão, pré cozido tradicional – obtido do processamento
tecnológico adequado, de grãos de milho, sadios, limpos, germinados, pré
cozido e seco por processo adequado, com aspecto, cor, odor e sabor próprios,
isento de sujidades, parasitos e larvas, bem como de umidades, fermentações ou
ranço, embalado em Saco de papel impermeável, com
500gr
Laranja pera, fresca, de primeira qualidade, livre de resíduos de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas, tamanhos e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta
Leite em pó integral, solúvel, instantâneo, acondicionado em embalagem de
200gr. O leite deve desmanchar facilmente na água; deve estar seco e solto; não
deve apresentar cor alaranjada ou amarela forte, cheiro azedo ou rançoso,
manchas escuras ou esverdeadas (mofo). Deve conter na embalagem
identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação
nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, registro no Ministério da
Agricultura e Selo de Inspeção Federal (S.I.F.).
Alimento em pó, feito à base da extração da proteína isolada de soja.
Ingredientes: Proteína de soja (proteína de soja, óleo de palma, xarope de milho,
açúcar, sal; Minerais: fosfato de cálcio, citrato de potássio, fosfato de potássio,
fosfato de magnésio, óxido de zinco, difosfato férrico (pirofosfato férrico),
iodeto de potássio; Vitaminas: vitamina C, pantotenato de cálcio, B2, A,
niacinamida, B6, mononitrato de tiamina, B9, D3, B12; Emulsificantes: lectina;
Aromas artificiais; Corante natural: betacaroteno; Contém sulfitos),
maltodextrina, açúcar refinado, banana desidratada em pó; Mix de vitaminas e
Minerais (B9, Biotina, Colina, Cobre, Ferro). Edulcorante: sucralose. Lata com
400gr. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, número de Lote, data de validade, Quant do produto.
Macarrão de arroz integral, que não contenha glúten, lactose, soja e ovos; sendo
de primeira qualidade, acondicionado em embalagem plástica transparente e
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resistente, sem perfurações, contendo 200gr. Deve conter na embalagem
identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação
nutricional, marca do fabricante e prazo de validade.
Macarrão tipo espaguete, fino, de primeira qualidade, acondicionado em
Macarrão tipo
embalagem plástica transparente e resistente, sem perfurações, contendo 500gr.
UND
espaguete
Deve conter na embalagem identificação do produto, especificação dos
ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e prazo de validade
Margarina vegetal cremosa, com sal, no mínimo 65% de lipídeos e 0% de
gorduras trans., embalada em potes de plástico de 500gr, enriquecida de
vitaminas; apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares, isenta de ranço
Margarina
Und
e de bolores; embalagem primária com identificação do produto, especificação
dos ingredientes, informação nutricional, prazo de validade, peso líquido e
rotulagem de acordo com a legislação.
Embalados em plástico atóxico, transparente e incolor, termosselada, isenta de
mofo ou bolores, odores estranhos e substâncias nocivas, com 500gr. A
Milho alho
Und
embalagem primária deverá declarar a marca, nome e endereço do fabricante,
peso líquido, Prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses a partir data de
entrega, lote, número do registro no órgão competente.
Grãos de milho amarelo, tipo 1, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com
ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas.
Embalagem de 500gr, em sacos plásticos transparentes parentes e atóxicos,
limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o
Milho para mungunzá
Und
momento do consumo, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade, Quant do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de
entrega na Und requisitante.
Mistura a base de
Mistura a base de amido de milho para o preparo de mingau, sabor baunilha.
amido de milho para o
Contém açúcar, maltodextrina, vitaminas e minerais. Embalagem de 200gr,
Und
preparo de mingau,
contendo em sua rotulagem identificação do produto, informação dos
sabor baunilha
ingredientes, composição nutricional, marca do fabricante e prazo de validade.
Mistura a base de
Mistura a base de amido de milho para o preparo de mingau, sabor chocolate.
amido de milho para o
Contém açúcar, maltodextrina, vitaminas e minerais. Embalagem de 200gr,
Und
preparo de mingau,
contendo em sua rotulagem identificação do produto, informação dos
sabor chocolate
ingredientes, composição nutricional, marca do fabricante e prazo de validade.
Óleo de soja refinado, acondicionado em embalagem plástica resistente, original
de fábrica, com 900ml, não devendo estar amassada e/ou estufada. Deve conter
Óleo vegetal
Und
na embalagem identificação do produto, informação dos ingredientes,
composição nutricional, marca do fabricante e prazo de validade.
Produto de origem animal, galináceos. Deve se apresentar integro, limpo, sem
rachaduras ou trincados. Tamanho médio, branco ou vermelho. Acondicionado
em bandejas com no máximo 30 Unds. Deve conter na embalagem identificação
Ovos
Bandeja do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do
fabricante, prazo de validade, registro no Ministério da Agricultura e Selo de
Inspeção Federal (S.I.F.). Validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de
entrega.
Pão tipo seda para
Pão francês ou de “cachorro quente” com aproximadamente 50gr que deverá ser
Und
preparação de “cachorro
fabricado com matériaprima de primeira qualidade, isenta de matéria terrosa,
quente”
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Peito de Frango

Quilo

Coxa e sobrecoxa

Quilo

Polpa de frutas

Quilo

Presunto précozido

Quilo

Proteína Texturização
de soja

Und

Queijo mussarela

Quilo

Sal

Quilo

Suplemento alimentar

Und

Tempero
Pronto
Completo
Líquido

Und

parasitos, conservantes de qualquer espécie e em perfeito estado de
conservação, será rejeitado o pão queimado ou mal assado, dormido, o que
apresentar bolores, fermentação estranha, manipulação defeituosa do produto,
será permitido a fabricação de pão com farinha de trigo enriquecida com
vitaminas e sais minerais, os pães deverão ser embalados em sacos de plástico
com até 20 (vinte) Unds cada.
Peito de frango, sem osso e sem pele, embalado em saco plástico, adicionado
em caixas de papelão, congelados a 18ºc, com perdas máxima de peso no degelo
de 6% do peso bruto, validade mínima de 12 meses.
Coxa e sobrecoxa de frango com osso, embalagem com 1 quilo. De boa
qualidade.
Polpa de frutas congelada: 100% natural vários sabores, acerola, goiaba, cajá,
embalagem com 1 Quilo, rendimento 3l, integra, transparente, sem rupturas,
isenta de corantes, aromatizantes, com rótulo nutricional e registro no mapa
Produto cárneo industrializado obtido dos cortes do membro posterior do peru,
fatiado, adicionado de ingredientes, e submetido ao processo térmico adequado.
Deve ser entregue no máximo dois dias após a fabricação. A entrega deverá ser
efetuada em carro equipada com câmera frigorífica preferencialmente, sendo
que a temperatura do mesmo deverá ser entre 4° e 6° graus, sem manchas
amarelas ou verdes. A embalagem do produto deve conter registro da data de
fabricação, peso e validade estampada no rótulo.
Produto obtido a partir de farinha de soja desengordurada. Cor Marrom clarocreme, Cheiro e sabor: característico a soja, livre de sabores e cheiros
estranhos, textura e aparência: ligeiramente esponjoso, granulado; livre de
corpos estranhos e insetos. Embalagens com 400 g. A Und.
Queijo do tipo Mussarela, fatiado, com no máximo de 20gr por fatia,
acondicionado em embalagens individuais plásticas. Isento de bolor e ou mau
aspecto de conservação. Etiqueta com data de processamento e validade de no
mínimo 5 dias após a entrega. Conservação em ambiente refrigerado.
Sal refinado, embalado em saco transparente, atóxico, resistente,
hermeticamente fechado, com peso líquido de 1Quilo. Deve apresentar-se sob a
forma de cristais cúbicos de coloração branca e granulação uniforme. Deve
conter na embalagem identificação do produto, especificação dos ingredientes,
informação Nutricional, marca do fabricante e prazo de validade
Complemento Nutricional que contém 26 vitaminas e minerais e é rico em
cálcio, ferro e zinco, nutrientes essenciais que contribuem para uma alimentação
saudável. Ingredientes: Leite integral, açúcar, cacau, minerais (fosfato de cálcio,
carbonato de magnésio, pirofosfato férrico, sulfato de zinco, sulfato de
manganês, sulfato de cobre e selenito de sódio), maltodextrina, vitaminas
(colina, vitamina C, inositol, niacina, vitamina E, ácido pantotênico, vitamina
B6, vitamina B1, vitamina D, vitamina A, vitamina B2, ácido fólico, vitamina
K, biotina e vitamina B12), aromatizantes, emulsificante lecitina de soja e
espessante carragena. Contém glúten. Embalagem de 350gr. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de
lote, data de validade, Quant do produto.
Produto de boa qualidade, completo. Apresentando em sua composição, alho e
condimentos próprios. Embalagem com 500ml
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Tempero secos

Vinagre de Álcool

Und

Und

Tempero seco. Ingredientes básicos: sal, pimenta, cominho, orégano
Embalagem plástica resistente com tampa, contendo 100Quilo, devendo conter
na embalagem identificação do produto, especificação dos ingredientes,
informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, registro no
Ministério da Agricultura e Selo de Inspeção Federal (S.I.F.).
Vinagre, Aspecto líquido, vinagre de álcool, embalagem de 500ml. Fermentado
acético de álcool, agua e Conservador INS 224.Acidez 4,0%. Sem glutem
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ADENDO II
CNPJ
01.962.264/0001-99
02.049.131/0001-99
08.852.450/0001-44
10.171.093/0001-70
03.178.441/0001-76
03.174.807/0001-39
05.158.293/0001-53
05.562.666/0001-57
03.174.690/0001-93
10.014.419/0001-56
04.465.139/0001-61
10.174.717/0001-03
02.043.244/0001-87
09.520.884/0001-80
01.942.474/0001-15
13.002.091/0001-46
01.939.029/0001-04
01.913.984/0001-64
03.170.363/0001-63
01.930.154/0001-45
01.965.393/0001-30
12.002.826/0001-79
01.926.842/0001-31
04.463.109/0001-16

UNDS EXECUTORAS DA
EDUCAÇÃO
Associação de Pais e Mestres da Escola
Municipal de 1° grau Genésio Cabral
Associação de Pais e Mestres da Escola
Municipal Luís de França de Lima
Associação de Pais e Mestres da Escola
Municipal José Horácio de Gois
Associação de Pais e Mestres da Escola
Municipal da Escola Vereador Mauricio
Fernandes
Associação de Pais e Mestres da Escola
Municipal de 1° grau Lauriete Varela
Caixa Escolar Cantinho do Saber Escola
de 1° grau Cantinho do Saber
Caixa Escolar da Associação de Pais e
Mestres Poti Cavalcanti
Caixa Escolar da Associação de Pais e
Mestres Vereador Aildo Mendes
Caixa Escolar da Escola Estadual de 1°
grau Djalma Marinho
Caixa Escolar da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Lauro Pinheiro da
Costa
Caixa Escolar da Escola Municipal de 1°
grau Professora Maria Judite
Caixa escolar da escola de 1° grau Dr.
Nilton Pessoa de Paula
Caixa Escolar da Escola Municipal de 1°
grau Dr. Varela Barca
Caixa Escolar da Escola de 1° grau Isabel
da Silveira Luna
Caixa Escolar da Escola Municipal de 1°
grau Maria Rufina de Lima
Caixa Escolar da Escola de 1° grau
Vereador Sebastião Prudêncio
Caixa Escolar da Escola de 1° Grau
Professora Maria das Neves
Caixa Escolar da Escola Municipal Dom
Joaquim de Almeida
Caixa escolar da escola municipal Joaquim
Inês do Nascimento
Caixa Escolar da Escola Municipal Jonas
Escolástico de Noronha
Caixa Escolar da Escola Municipal Jose
Francisco da Costa
Caixa Escolar da Escola Municipal
Professora Maria de Lourdes de Lima
Caixa Escolar da Escola Vicente de França
Monte
Caixa Escolar de pais e professores

ENDEREÇO
Rua São Francisco, 948, Bairro
Golandim, Zona Urbana.
Av. Principal, 68, ComUnd de Serrinha
de Cima, Zona Rural.
Rua Severino Siqueira, 16, Guanduba,
Zona Rural.
Rua Macaíba, 15 Conjunto
Regomoleiro.
Rua Principal, - Passagem da Vila,
divisa com Extremoz, Zona Rural.
Rua Decima Sexta, 12, Loteamento
Novo Santo Antônio.
Rua Raimundo Mendes, 525, Novo
Amarante.
Rua São Paulo, 01, Loteamento Padre
João Maria.
Rua Padre João Maria 13, ComUnd de
Guajiru, Zona Rural.
Riacho do Meio, 2002, ComUnd de
Serrinha - Zona Rural.
Av. Principal, 32, ComUnd de
Coqueiros. Zona Rural.
Fazenda Califórnia, 333, ComUnd Belo
Horizonte Zona Rural.
Rua São Sebastião, s/n, ComUnd de
Barreiros.
Povoado de Ladeira Grande, 820 A,
Zona Rural.
Rua Maria Tereza de Araújo, 110 A,
Povoado de Maçaranduba - Zona Rural.
Rua das Campinas, ComUnd de Bela
Vista, Zona Rural.
Rua Bacabal, 2, Conjunto Amarante,
Amarante.
Avenida Aildo Mendes, S/n, Centro.
Rua Principal, 122, Pajuçara, Zona
Rural.
Olho D´agua dos Carrilho.
Pov. De Poço de Pedra, 55, Zona Rural.
Rua das Gardênias, Cidade das Rosas,
Zona Rural.
Rua São Bento, S/N, Amarante,
Conjunto Amarante.
Rua Tocantins, 18, Golandim.
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11.003.078/0001-86
10.014.569/0001-60
19.247.445/0001-07
12.192.253/0001-93
02.494.930/0001-74
03.163.788/0001-45
03.176.903/0001-16
04.358.001/0001-63
03.173.605/0001-72
01.939.036/0001-06
03.167.067/0001-03
01.891.872/0001-50
01.939.035/0001-53
03.157.176/0001-40
03.166.843/0001-50
13.624.043/0001-90
13.675.911/0001-60
13.501.843/0001-13
19.322.846/0001-76
14.039.599/0001-81
15.462.737/0001-01
13.689.643/0001-36
19.336.707/0001-00
13.652.761/0001-70

Francisco Potiguar Cavalcanti
Caixa Escolar do Centro Educacional
Infantil e Fundamental Professor Ivanaldo
de França
Caixa Escolar do Centro Educação Infantil
Potengi
Caixa Escolar do Centro Educacional
Ironaldo Guedes Alcoforado
Caixa Escolar do Pré-Escola Baixinhos
Educados
Caixa Escolar Joaquim Victor de Holanda
Caixa Escolar Luís Ferreira Assunção
Escola Municipal de 1° grau
Caixa Escolar Maria de Lourdes Escola
Municipal de 1° grau Maria de Lourdes
Caixa Escolar Monsenhor Walfredo
Gurgel
Und Executora da Escola Municipal de 1°
grau Cleuza Aparecida F. Laureano
Caixa Escolar 1º de maio
Caixa escolar Benigna Silva Escola de 1°
grau Benigna Silva
Conselho Escolar da Escola Municipal de
1° e 2° grau Dr. Roberto Freire Bezerra
Conselho Escolar da Escola Municipal de
1° grau Professora Jéssica Débora
Conselho Escolar Gonçalo Coelho de
Moura
Cooperativa Escolar de Rio da Prata –
Escola Municipal de 1° grau Leonel
Mesquita
Und Executora da Caixa Escolar Creche
Ana Clésia varela
Und Executora Centro Educacional PréEscola Hamilton Santiago Junior
Und Executora Centro Educação PréEscolar Léia Felipe de Souza
Und Executora da Creche Municipal Anita
Ferreira de Moura .
Und Executora da Escola Municipal de 1°
grau Cosmo Alves de Souza
Und Executora do Caixa Escolar da Escola
Municipal de 1° grau Joaquim Sobrinho
Und Executora da Escola Municipal
Damião Januário
Und Executora Luzenildo Bezerra da Silva
Und Executora União Solidaria Professora
Maria Penum

13.652.761/0001-70

Escola Municipal Georgina Altina

13.652.761/0001-70
13.652.761/0001-70

Escola Municipal Cleide Melo
Escola Municipal Jose Bevenuto

Av. Principal s/n, Loteamento Canaã,
Zona Rural.
Av. Hildebrando Ribeiro Da Silva 163,
ComUnd Santo Antônio, Zona Rural.
Rua Henrique Vital 35, Jardim Lola.
Rua Erenite Justino, Centro.
ComUnd de Uruaçu, Zona Rural.
Povoado de Jacaré – Mirim, Zona
Rural.
Povoado de Bela vista, Zona Rural.
Povoado de Jenipapo, Zona Rural.
Av. Principal, Povoado de Serrinha de
Baixo, Zona Rural.
Rua Raimundo Verissimo, 22, Jardim
Lola.
ComUnd de Oiteiros, Zona Rural.
Rua Poeta Francisco Palma, 247, Santo
Antônio, Zona Rural.
Rua Geraldo Cassimiro, 12, Guanduba,
Zona Rural.
Av. Principal, 3 Alagadiço Grande,
Zona Rural.
ComUnd de Rio da Prata, Zona Rural.
Rua Bacabal S/N, Conjunto Amarante,
Amarante.
Rua Bacabal S/N, Conjunto Amarante,
Amarante.
Rua Borba Gato, 457 – Jardim Lola.
Rua Doutor Raimundo Verissimo, 22,
Jardim Lola.
Povoado de Barro Duro - Zona Rural.
ComUnd de Olho D´Água do Chapéu Zona Rural.
ComUnd de Igreja Nova - Zona Rural.
Rua Elia de Barros, 209 Golandim.
Povoado de Jacaraú, Zona Rural.
Lagoa de Tapará, ComUnd de Uruaçu,
Zona Rural.
ComUnd de Uruaçu, Zona Rural.
ComUnd de Arisco, Zona Rural.
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24.247.251/0001-33

Creche Padre Tiago Thiessen
Creche Maria Odete da Silva (Poço de
Pedra)
Creche Iracema Nísia de Oliveira Centro –
São Gonçalo

Av. Padre Ambrósio Francisco Ferro,
s/nº Bairro Plaza Garden.
Povoado de Poço de Pedra, Zona Rural.
Sede – Novo São Gonçalo - São
Gonçalo do Amarante.
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ANEXO II – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos ____ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e um, às ____ horas, na
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, Estado do Rio Grande do Norte, sito a
Rua Alexandre Cavalcanti, s/n, Centro, neste ato representado pelo Secretário Municipal
de Educação o senhor Othon Militão Junior, brasileiro (a), (estado civil), portador da
Carteira da Identidade nº. ******, expedida pela ****** e do CPF nº. ***********,
residente e domiciliado à Av/Rua *************************, nº. ****, Bairro:
************* – Cidade/UF, e pelo Secretário Municipal de Saúde, o senhor Jalmir
Simões Da Costa, brasileiro (a), (estado civil), portador da Carteira da Identidade nº.
******, expedida pela ****** e do CPF nº. ***********, residente e domiciliado à
Av/Rua *************************, nº. ****, Bairro: ************* – Cidade/UF,
doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços
(ARP), decorrente da licitação na modalidade de Pregão, sob o número ___2020, cujo
objetivo fora a formalização de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA
DE *************** em conformidade com as especificações dispostas no Edital de
Licitação e seus anexos. Também integram esta Ata de Registro de Preços os termos das
propostas de preços ofertadas pelas empresas licitantes, independentemente de transcrição.
Ressalte-se, por oportuno, que o prazo para assinatura da ARP pelas licitantes vencedoras
será de até 5 (cinco) dias, a contar da comunicação de que está a sua disposição; que todas
as condições referentes à contratação estão descritas no referido Contrato; que a validade
desta Ata de Registro de Preços conta desta data, por 12 (doze) meses; e que a recusa da
aposição da assinatura por parte de qualquer licitante não a invalida.
CLAUSULA PRIMEIRA
1.1. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais
referente a aquisição futura de ***********, cujas especificações, preço(s),
quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento
licitatório supracitado.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ORGÃOS
2.1. Integra a presente ARP, a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, na
qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.
2.1.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Membro da Secretaria Municipal de
******************.
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a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o
preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos equipamentos registrados,
observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da ordem de comprass.
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade
com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos
vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de
penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a
familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;
f) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na
presente ARP;
g) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes; e,
h) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e
na presente ARP.
2.1.2. O FORNECEDOR obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ordem de comprass, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
contados da convocação;
b) entregar o objeto solicitado no prazo máximo definido na proposta de preços
apresentada na licitação, contado da data de recebimento da nota de empenho;
c) fornecer o objeto conforme especificação, marca e preço registrados na presente ARP;
d) entregar o objeto solicitado no respectivo endereço do órgão participante da presente
ARP;
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas
pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;
f) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos,
documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
g) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data
da assinatura da presente ARP;
h) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante (s) e/ou a
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das
obrigações assumidas na presente ARP;
i) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao
material entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de
responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
j) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
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CLAUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de até 01 (um) ano, podendo o
fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.
Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço
no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de
requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com
os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
4.1. Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta
ARP.
4.2. Caso a empresa registrada solicite a revisão de preço, a mesma deverá demonstrar de
forma clara a composição do novo preço, através de planilhas de custo, datada(s) do
período da licitação e da solicitação do reajustamento. Para análise da solicitação, a
Comissão Técnica de Supervisão do Sistema de Registro de Preços adotará ampla pesquisa
de preços em empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto desta ARP.
4.3. Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do objeto já contratadas ou
empenhadas.
Planilha de descrição do Pregão Presencial Nº. ___2021-PMSGA
Item Quant Descrição do Objeto Licitado
Empresa Contratada
V. Unit. ()
com a respectiva marca
01
CLÁUSULA QUINTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
5.1. A presente Ata de Registro de Preço só poderá ser usada por órgão ou entidade da
Administração Pública do município de São Gonçalo do Amarante/RN, independente da
participação ou não da licitação, desde que autorizados pela Prefeitura Municipal de São
Gonçalo do Amarante e em comum acordo com a empresa registrada, conforme estabelece
o Art. 22, §§ 3º e 4º do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
Parágrafo único - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos itens, desde
que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
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5.2. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de
Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão
Presencial Nº. ___2021-PMSGA.
5.3. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as
cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial Nº. ___2021-PMSGA,
que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
CLAUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
6.1. O pagamento deverá preferencialmente ser feito através de crédito em conta, mediante
autorização do CONTRATANTE em conta corrente de nº. ****, Agência *****, do
Banco do Brasil, cujo titular é a própria CONTRATADA, ou em cheque nominativo a
esta.
a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;
b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), (FGTS), tributos federal,
estadual e municipal.
c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente
ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação, por parte do FORNECEDOR, sem que isso gere direito a alteração de preços ou
compensação financeira.
CLAUSULA SÉTIMA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
7.1. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras
aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada
contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade
de condições.
7.2. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como
também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Jornal Oficial
do Município de São Gonçalo do Amarante/RN.
7.3. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual
redução ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a
convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.
7.4. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá as seguintes condições:
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7.4.1. Deverão ser entregues no prazo máximo definido na proposta apresentada pela
contratada, contado a partir da assinatura do instrumento de contrato.
7.4.2. Deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa
segurança durante o transporte e armazenamento, assim como pronto para serem
utilizados.
7.4.3. A entrega deverá ser feita na sede do Município, em local definido pela
Administração Municipal, observado os limites geográficos do Município de São Gonçalo
do Amarante / RN.
7.5. O recebimento e aceitação do objeto registrados nesta ARP seguirão as seguintes
condições:
7.5.1. O recebimento do objeto licitado deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão
responsável pela aceitação do objeto desta ARP.
7.5.2. Não serão aceitos equipamentos amassados, qualquer tipo de problema ou garantia
inferior ao definido na proposta apresentada na licitação, a contar do seu recebimento
definitivo.
7.5.3. Por ocasião da entrega e/ou fornecimento do serviço, a Contratada deverá colher a
data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão
da Contratante responsável pelo recebimento.
7.5.4. Cada item desta ARP será recebido:
7.5.4.1. Provisoriamente, no ato da entrega do objeto licitado, por servidor ou comissão
responsável, desde que:
7.5.4.1.1. a Quant esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
7.5.4.1.2. o prazo de validade esteja conforme a alínea “b” deste Artigo; e,
7.5.4.1.3. no caso de aquisição a embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o
adequado acondicionamento.
7.5.4.1.4. esteja em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência, anexo I do
Edital que rege este certame.
7.5.4.2. Definitivamente, no prazo de imediato até 10 (dez) dias, por servidor ou comissão
responsável, desde que:
7.5.4.2.1. a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
7.5.4.2.2. o objeto esteja adequado para utilização.
7.5.4.3. O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o
recebimento definitivo.
7.5.4.4. Constatada irregularidades no objeto contratual, esta Seção Judiciária poderá:
7.5.4.4.1 determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das
penalidades cabíveis, se disser respeito à diferença de Quant ou de partes;
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7.5.4.4.2. rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, se disser respeito à especificação.
7.5.4.5. Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 30
(trinta) dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação
exarada pela Administração.
7.6. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem
prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e
criminal que seus atos ensejarem:
7.6.1. advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a
Administração;
7.6.2. multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total da ata de registro referente
ao fornecedor;
7.6.3.multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9%
(nove por cento) sobre o valor total da ata de registro referente ao fornecedor;
7.6.4. multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total da ata de registro
referente ao fornecedor;
7.6.5. suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a
Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da
Lei 10.520/2002.
7.6.6. A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
7.6.6.1. Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do
contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo
determinado nesta ARP.
7.6.6.2. Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições previstas
nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da Administração.
7.6.7. Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não
contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para
aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da
proporcionalidade.
7.6.8. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e
aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro
deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
7.6.9. As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a
Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.
7.6.10. As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo
Administrativo a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão
assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.
7.7. O Fornecedor terá seu registro cancelado:
7.7.1. Por iniciativa da Administração, quando:
7.7.1.1. não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente
ARP.
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7.7.1.2. recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo
devidamente justificado e aceito pela Administração;
7.7.1.3. der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
7.7.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente
Registro de Preços;
7.7.1.5. não manutenção das condições de habilitação;
7.7.1.6. não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação;
7.7.1.7 em razões de interesse público, devidamente justificadas.
7.7.2. Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e
comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de
Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que
comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.
7.7.2.1. Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº.
8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma
lei, no que couber.
7.7.2.2. O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá
ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho
fundamentado do Prefeito Municipal.
CLAUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº.
8.666/93 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
8.2. Fica eleito o foro da Comarca de São Gonçalo do Amarante/RN, do Estado do Rio
Grande do Norte, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta Ata com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
8.3. Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e
achada conforme vai assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es)
fornecedor(es).
São Gonçalo do Amarante/RN, *** de ****** DE 2021.
_______________________________________
Contratante
________________________________________
Contratado
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ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº. 2000012045. ___/2021
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SÃO
GONÇALO DO AMARANTE/RN, E A
EMPRESA *************************.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o número
xxxxxxxxxx, sediado na xxxxxxxxxxxxxxx, CEP: 59.290-000 - Bairro: Centro, São
Gonçalo do Amarante/RN, neste ato representado pela -------------------, o(a) senhor(a)
******************************************, brasileiro(a), casado(a), portador da
Carteira da Identidade n.º *******, expedida pela SSP/RN e do CPF n.º *************,
residente e domiciliado à Rua **************************, doravante denominada
CONTRATANTE, e a empresa *********************, inscrita no CNPJ sob o número
*********************, com sede na ***********************, neste ato
representada pelo seu sócio, **************** (nacionalidade), (estado civil),
(profissão), portador da Carteira de Identidade nº. *********, expedida pela
************, e do CPF/MF nº. ************, residente e domiciliado em
(ENDEREÇO COMPLETO), doravante denominada CONTRATADA, celebram o
presente CONTRATO, decorrente do PREGÃO PRESENCIAL Nº. ___2021, Processo Nº
2000012045, sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei nº. 10.520, de
17/07/2002; Decreto Federal nº. 3.555, de 08/08/2000, com suas alterações e demais
legislações correlatas, e Decreto Municipal n°. 276/2009, aplicando-se, subsidiariamente,
no que couber, a Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, com suas alterações, mediante as Cláusulas
e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem como objeto a AQUISIÇÃO DE ************, conforme
especificações contidas no Anexo I do Edital independente de sua transcrição, com
base no resultado, homologação e adjudicação do pregão presencial Nº. ___2021,
conforme descrição no quadro abaixo.
Item

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM

Marca

Quant. Unid.

Valor
Unit.

01
Valor Total
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

Valor
Global
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2.1 Os itens objeto deste Termo de Referência serão entregues no prazo estabelecido no
Termo de Referência, anexo I do edital que rege este processo.
2.2 Caberá a Empresa o fornecimento dos itens em condições de qualidade, higiene,
embalagens e transporte para a finalidade acima elencadas. Conforme descrito no objeto
do Termo de Referência, parte integrante deste processo.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
3.1. À Contratada compete:
3.1.1. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do
fornecimento do objeto, tais como: salários; seguros de acidente; taxas, impostos e
contribuições; indenizações; e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo
Governo.
3.1.2. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Prefeitura Municipal,
porém sem qualquer vínculo empregatício com esta.
3.1.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da
Prefeitura Municipal e/ou das Unds administrativas.
3.1.4. Responder por quaisquer danos causados diretamente aos serviços ou a outros bens
de propriedade da Prefeitura Municipal, quando esses tenham sido ocasionados por seus
funcionários durante a entrega do objeto.
3.1.5. Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que
praticada por seus funcionários nas dependências da Prefeitura e/ou das Unds
administrativas.
3.1.6. Fornecer o objeto contratado de acordo com especificações exigidas e constantes da
proposta de preços apresentada.
3.1.7. Substituir, no prazo máximo de até 02 (dois) dias, os intens e/ou serviços que forem
considerados inadequados ou vencidos pelo servidor responsável pelo seu recebimento.
3.1.8. Apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a procedência do
objeto e/ou serviço fornecido.
3.1.9. Comunicar ao Gestor qualquer anormalidade de caráter urgente referente à entrega
e/ou prestação do objeto licitado e prestar os esclarecimentos julgados necessários.
3.1.10. Manter, durante o fornecimento e/ou prestação do serviço, em compatibilidade com
as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.
3.1.11. Expirada a vigência do contrato decorrente do presente procedimento licitatório, e
não tendo a Prefeitura Municipal solicitado a Quant máxima de material ou serviço
estimada para o respectivo período vigencial, não poderá a adjudicatária, em hipótese
alguma (judicial ou extrajudicialmente), cobrar do Município de São Gonçalo do
Amarante/RN – Prefeitura Municipal, nenhum débito alusivo ao restante do material ou
serviço lhe adjudicado e não solicitado.
3.2. Contratante compete:
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3.2.1. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;
3.2.2. Receber provisoriamente o material e/ou serviço, disponibilizando local, data e
horário;
3.2.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens e/ou serviços
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para
fins de aceitação;
3.2.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de
servidor especialmente designado.
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.0. Fica estabelecido, a que alude este CONTRATO, o valor total de
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

xxxxxxxxxx

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação ocorrerão por conta de recursos
específicos, consignados no Orçamento Geral do Município, para o presente exercício, As
despesas decorrentes da execução do presente procedimento correrão à conta Da seguinte
dotação orçamentária:
EDUCAÇÃO
Und Orçamentária 006 – Secretaria Municipal De Educação E Cultura Projeto/Atividade
0.501 – Escolarização Da Merenda Escolar – Pré Escola Natureza De Despesas 33.90.30 –
Material De Consumo Fonte De Recursos 1111 – Receitas De Impostos E De
Transferência De Impostos – Educação Fonte De Recursos 1122 – Transferências De
Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (Pnae)
Projeto/Atividade 0.502 – Escolarização Da Merenda Escolar – Creche Natureza De
Despesas 33.90.30 – Material De Consumo Fonte De Recursos 1111 – Receitas De
Impostos E De Transferência De Impostos – Educação Fonte De Recursos 1122 –
Transferências De Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Alimentação
Escolar (Pnae) Projeto/Atividade 0.503 – Escolarização Da Merenda Escolar – Eja
Natureza De Despesas 33.90.30 – Material De Consumo Fonte De Recursos 1111 –
Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos – Educação Fonte De Recursos
1122 – Transferências De Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De
Alimentação Escolar (Pnae) Projeto/Atividade 0.504 – Escolarização Da Merenda Escolar
– Educação Especial Natureza De Despesas 33.90.30 – Material De Consumo Fonte De
Recursos 1111 – Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos – Educação Fonte
De Recursos 1122 – Transferências De Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa
Nacional De Alimentação Escolar (Pnae) Projeto/Atividade 2.016 – Escolarização Da
Merenda Escolar – Ensino Fundamental Natureza De Despesas 33.90.30 – Material De
Consumo Fonte De Recursos 1111 – Receitas De Impostos E De Transferência De
Impostos – Educação Fonte De Recursos 1122 – Transferências De Recursos Do Fnde
Referentes Ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (Pnae) Projeto/Atividade 0.158
– Escolarização Da Merenda Escolar – Mais Educação Natureza De Despesas 33.90.30 –
Material De Consumo Fonte De Recursos 1111 – Receitas De Impostos E De
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Transferência De Impostos – Educação Fonte De Recursos 1122 – Transferências De
Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (Pnae)
SAÚDE
Und Orçamentária 30 – Fundo Municipal De Saúde Projeto/Atividade 2.030 – Bloco De
Financiamento Da Média E Alta Complexidade – Mac Elemento De Despesa 33.90.30 –
Material De Consumo Fonte De Recurso 1211 - Receitas De Impostos E De Transferência
De Impostos – Saúde Fonte De Recurso 1214 – Transferências Fundo A Fundo De
Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal – Bloco De Custeio Das Ações E
Serviços Públicos De Saúde
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Undade: Secretaria Municipal de Trabalho, Assist~encia Social e Cidadania – Programa de
Trabalho – 2039 – Manutenção e Estruturação da Secretaria de Trabalho, Assegurança
Alimentar - Natureza da Despesas – 33.90.30 – Material de Consumo – Fontes 1001 –
Fundo Municipal de Assistencia Social – 2044 Serviço de Proteção Social Básia – 2202 –
Serviço de Proteção Social Especial – Natureza da Despesas – 3390.30 – Material de
Consumo - Fontes 1311/1312
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
5.1. O contrato será firmado por um prazo até 31 de dezembro de 2021, a contar da
publicação do extrato da contratação no Jornal Oficial do Município.
CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO
6.1. A aceitação do objeto desta licitação somente será efetivada após ter sido o mesmo
considerado satisfatório, os membro dos da COMISSÃO DE RECEBIMENTO e/ou
SERVIDOR, designados especialmente para este fim, ficando a empresa fornecedora
obrigada a substituí-lo sempre que ocorrer falha, em tempo hábil.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE até o 15º (décimo quinto) dia úteis
após o recebimento definitivo do objeto licitado, através de Cheque Nominal ou
transferência bancária em favor da Contratada devendo a nota fiscal/fatura em 02 (duas)
vias estar devidamente atestada pelo executor do Contrato, e mediante comprovação de
recolhimento dos encargos sociais.
7.2. Juntamente com a Nota Fiscal deverá ser anexado, Atestado de Recebimento do objeto
licitado, de acordo com os itens 2.1 e 2.2 deste contrato.
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7.3. Entende-se como "data de efetivação do pagamento", à data de recebimento da
Relação de Ordens Bancárias Externas (RE) correspondente ao pagamento, pelo Banco do
Brasil S.A.
7.4. No texto da Nota Fiscal/Fatura, deverão constar, obrigatoriamente, as seguintes
referências:
a) Discriminação dos itens solicitados;
b) O número da Nota de Empenho;
7.5. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura, não aceitação dos itens e/ou serviços licitados ou
outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o
pagamento sustado até que a Contratada tome as medidas saneadoras necessárias.
7.6. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a
eventuais multas e indenizações devidas pela Contratada, nos termos do Edital.
7.7. A empresa deverá informar se é ou não optante pelo Simples; em caso positivo, deverá
encaminhar comprovante devidamente autenticado junto com a Nota Fiscal.
7.8. Ficam sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, os prejuízos decorrentes de
pagamento incorreto devido à falta de informação ou de atualização dos dados bancário;
7.9. A CONTRATANTE não acatará cobranças por meio de duplicatas ou quaisquer
outros títulos, feitas através de bancos ou outras instituições do gênero;
7.10. Qualquer erro ou omissão havido na documentação fiscal ou na fatura será objeto de
correção pela CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de
pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.
7.11. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte-SIMPLES,
deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a
retenção na fonte, dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
8.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, independentemente de interposição
judicial ou extrajudicial, obedecido às situações previstas nos incisos I a XVIII, do artigo
78, da Lei nº. 8.666/93 em sua atual redação e especialmente quando a empresa
adjudicatária:
a) Atrasar injustificadamente a entrega do objeto licitado, além de trinta dias corridos após
o prazo preestabelecido no Edital;
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b) Falir ou dissolver-se; e
c) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta licitação, sem a
expressa anuência da Secretaria de origem.
8.2. Por acordo entre as Partes, amigavelmente, reduzida a termo no processo de licitação,
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.
8.3. Judicialmente, nos termos da legislação.
8.4. Está prevista a rescisão, ainda para os casos:
8.4.1. Supressão, por parte da CONTRATANTE, acarretando modificação do valor inicial
do contrato, além do limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente
contratado, estabelecido à época da celebração deste Instrumento, devidamente corrigido à
data da supressão;
8.4.2. Suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo
superior a 90 (noventa) dias corridos, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, ou, ainda, por repetidas suspensões que totalizem
o mesmo prazo, independentemente, do pagamento obrigatório de indenizações sucessivas
e contratualmente imprevistas, desmobilizações e imobilizações e outras previstas,
assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
8.4.3. Atraso superior a 90 (noventa) dias corridos dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
8.4.4. Descumprimento do disposto no Inciso V, do art. 27, da Lei nº. 8.666/93, em sua
atual redação, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida
de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Quando a rescisão ocorrer com base nos subitens 8.4.2 e
8.4.3, desta Cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
8.5. Poderão ocorrer alterações contratuais de acordo com o disposto no Artigo 65 da Lei
nº. 8.666/93, em sua atual redação.
8.6. As alterações contratuais serão processadas mediante Termo Aditivo devidamente
justificado e autorizadas pela PGM.
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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9.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o
descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-a as penalidades legalmente
estabelecidas, o que não se aplica aos licitantes remanescentes.
9.2. O atraso injustificado no fornecimento e/ou prestação do serviço após o prazo
estabelecido, do edital sujeitará o contratado a multa, na forma estabelecida a seguir: 0,3%
(Zero vírgula três por cento) por dia de atraso, até o máximo de 15 (quinze) dias; e 0,2%
(Zero vírgula dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º (trigésimo) dia de
atraso, configurando-se após esse prazo a inexecução do contrato.
9.3. As multas incidem sobre o valor mensal do contrato e serão descontadas dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobradas
judicialmente.
9.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração, poderá aplicar as
seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa por atraso a cada 30 dias após o prazo previsto na alínea “b”, no percentual de
10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas
fielmente as condições pactuadas;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração por período não superior a dois (2) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
Parágrafo Único: a aplicação da sanção prevista na alínea “b”, não prejudica a incidência
cumulativa das penalidades das alíneas “a”, “c” e “d”, principalmente, sem prejuízo de
outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso
haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente prevista,
facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de dez (10) dias úteis.
9.5. Ocorrendo a inexecução de que trata o objeto, reserva-se à Prefeitura Municipal de
São Gonçalo do Amarante/RN o direito de acatar a oferta que se apresentar como aquela
mais vantajosa, pela ordem de classificação, pelo Exmº Senhor Prefeito Municipal.
9.6. A segunda adjudicatária, em ocorrendo à hipótese do item precedente, ficará sujeita às
mesmas condições estabelecidas neste Edital.
9.7. A aplicação das penalidades previstas nesta Cláusula é de competência exclusiva do
Prefeito Municipal.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA
RESOLUÇÃO 24/2017 DO TCE/RN
10.1 O Gestor do Contrato fica obrigado a atender as seguintes obrigações, conforme
estabelecido na Resolução TCE/RN nº 32/2016, Alterada pela Resolução TCE/RN nº
24/2017, em observância ao Art. 5º da Lei 8.666/93, consignados no Decreto Municipal nº
806/2021.
Paragrafo Primeiro – Fica o(a) (senhor(a)/comissão) ______________________
designado através do ato administrativo Portaria nº _____/2021 responsável(eis) pelo
certifico da(s) nota(s) fiscal(is) ou fatura(s) correspondente(s) ao fornecimento de bens ou
pela prestação de serviços ao município de São Gonçalo do Amarante/RN, conforme
modelo constante do anexo II do Decetro Municipal nº 806/2021
Paragrafo Segundo – Para este contrato fica o(a)
(senhor(a)/comissão)
______________________ designado através do ato administrativo Portaria nº
_____/2021 responsável(eis) pelo atesto de liquidação junto ao ato de certificação como
também o adimplemento legal do processo de pagamento correspondente da(s) nota(s)
fiscal(is) ou fatura(s) correspondente(s) ao fornecimento de bens ou pela prestação de
serviços ao município de São Gonçalo do Amarante/RN, conforme modelo constante do
anexo I do Decetro Municipal nº 806/2021.
Paragrafo Terceiro – Fica o órgão gestor responsável quando do atesto e certificação
da(s) nota(s) fiscal(is) ou fatura(s) correspondente(s) ao fornecimento de bens ou pela
prestação de serviços verificar se o fornecedor encontra-se com sua regularidade fiscal e
trabalhista em dia.
Paragrafo Quarto – A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deverá
obrigatoriamente ser juntada a(s) nota(s) fiscal(is) ou fatura(s) correspondente(s) ao
fornecimento de bens ou pela prestação de serviços quando do atesto pelo(a)
(servidor(a)/comissão) mencionado no paragrafo terceiro desta clausula, pela contratada
com fulcro no Art. 55, Inciso XIII da Lei Federal e disposto no item ___ do presente
contrato.
Paragrafo Quinto- Gestor do contrato que nesse caso deve ser o responsável pela
assinatura do contrato, conforme Art. 5.º do Decreto Municipal 806/2021.
Paragrafo Sexto: Os prazos para o atesto de liquidação, devem ser observados os termos
do Art. 11 do Decreto Municipal 806/2021 sendo os seguintes:
a) Até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da nota fiscal, fatura ou
documento equivalente, conforme determina o § 3º do art. 5º da Lei Federal n.°
8.666, de 21 de junho de 1993, com relação às obrigações de baixo valor, assim
definidas nos termos do § 3º do art. 3º da Resolução 032/2016 TCE-RN e também
nos §§ 2.º e 3.º do art. 3.º deste Encarte Regulatório;
b) No máximo 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do atesto de
liquidação, no que diz respeito aos demais casos, como prevê a alínea “a” do inciso
XIV do art. 40 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
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Paragrafo Sétimo: O Local de entrega do documento de cobrança e dos demais
documentos exigidos pelo contrato ou determinados por Lei e o nome, matrícula e cargo
do responsável ou dos responsáveis pelo atesto, devem obedecer os seguintes critérios:
a) O setor competente para recebimento da Nota Fiscal ou Fatura de cobrança e,
consequentemente, o certifico, será a Secretaria de origem do pedido, através de um
servidor ou uma comissão determinada ou instituída através de ato oficial.
b) O Certifico se dará na própria Nota Fiscal ou Fatura após a verificação da entrega
do bem ou a realização do serviço, de acordo com o avençado em contrato, por
servidor ou comissão especialmente designada, através da aposição de carimbo no
verso com o nome, assinatura e a matrícula do servidor ou servidores responsáveis.
c) A entrega parcial do bem ou da prestação de serviço não será suficiente para o
Certifico e, em consequência, não contará prazo, com exceção de serviços que são
feitos com base em medições, a exemplo das obras de engenharia.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES
11.1. Face ao disposto no § 1º, do art. 65, da Lei nº. 8.666, de 21.06.93 e suas alterações, a
Quant de que trata este contrato poderá sofrer acréscimos ou supressões de até vinte e
cinco por cento (25%) do valor inicial do contrato.
11.2. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, de acordo com a Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiada pela Lei nº 8.666, de 27 de Junho de 1993 e
suas alterações, tudo de conformidade com as normas jurídicas e administrativas aplicáveis
e com os princípios gerais do direito.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1. Para dirimir todas as questões oriundas do presente CONTRATO é competente o
juízo da Justiça Estadual, da Comarca de São Gonçalo do Amarante/RN.
E por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias, de
igual teor e forma, para todos os fins de direito.
São Gonçalo do Amarante/RN, ** de ********** de ****.

**************************************
p/ contratante
**************************************
CONTRATADA
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Processo Nº 2000012045-PMSGA
Pregão Presencial Nº 008/2021-PMSGA

ANEXO IV - MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

A EMPRESA _______________ inscrita no CNPJ sob nº ___________,
neste ato representada pelo(a) senhor(a) ___________________, portador(a) do RG nº
__________, apresenta conforme descrição anexa e declara que:
1. A validade desta proposta é de ** (***********) dias a contar da data de sua entrega.
2. No(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como:
impostos, taxas, fretes, seguros e etc.
3. O Prazo de entrega do objeto: EM ATÉ ** (****) DIAS CORRIDOS, contado a partir
do recebimento da Ordem de Compras.
4. A conta bancária da empresa é no Banco _____________, Nº ________, Agência
_______, e o nosso telefone para contato é __________, fax _________ e email.
5. Dados do responsável pela assinatura do contrato e ARP: (Nome completo, endereço,
CPF, RG, Estado civil, nacionalidade, cargo/função).
6. Estamos de acordo com as demais condições do edital e seus anexos.

Atenciosamente,

Local/UF, ** de ******* DE 2021.

*********************************
Diretor ou representante legal – RG/CPF
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Processo Nº 2000012045-PMSGA
Pregão Presencial Nº 008/2021-PMSGA

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

************************************************************** (razão social
na empresa), CNPJ Nº. ********************************************** com sede
na ********************************** (endereço completo), por intermédio de seu
representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão Presencial nº. ****/****,
DECLARA expressamente que até a presente data, inexistem fatos supervenientes
impeditivos para sua habilitação no presente certame licitatório, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local/UF, ***** de ************ DE 2021.

*************************************************
(assinatura do responsável pela empresa)

Nome ou carimbo: ____________________________________________________
Cargo ou carimbo: ____________________________________________________
Nº. da cédula de identidade e órgão emitente: ____________________________
CPF: _______________________________________________________________
OBS.: Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação .
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Processo Nº 2000012045-PMSGA
Pregão Presencial Nº 008/2021-PMSGA
ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO REFERENTE AO TRABALHO MENOR
(em papel timbrado da empresa)

******************************************** (razão social na empresa), CNPJ
Nº.
:
***************************************
com
sede
na
***************************** (endereço completo), por intermédio de seu
representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão nº. ******___2020,
DECLARA expressamente, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº.
8.666/93, acrescido pela Lei nº. 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº. 4.358/02, que
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos.
Local/UF, ** de ************ DE 2021.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

***********************************************
(assinatura do responsável pela empresa)








Nome ou carimbo: ____________________________________________________
Cargo ou carimbo: ____________________________________________________
Nº. da cédula de identidade e órgão emitente: ____________________________
CPF: _______________________________________________________________
Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
OBS.: Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação .
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Processo Nº 2000012045-PMSGA
Pregão Presencial Nº 008/2021-PMSGA

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO
A ****************************** (razão social na empresa), CNPJ Nº.
************************ com sede na ********************(endereço completo),
por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins da Pregão
Presencial Nº. ___2021, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos
para sua habilitação no presente certame licitatório.
**********/**** , ***** de ******** DE 2021.

**********************************************
(assinatura do responsável pela empresa)

Nome ou carimbo: ____________________________________________________
Cargo ou carimbo: ____________________________________________________
Nº da cédula de identidade e órgão emitente: _______________________________
CPF: _______________________________________________________________
OBS.: Esta declaração deverá ser juntada aos documentos de Credenciamento .
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Processo Nº 2000012045-PMSGA
Pregão Presencial Nº 008/2021-PMSGA

ANEXO VIII - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento, ******************** (razão social da
empresa), situada à Rua ************* (endereço completo) ****************, neste
ato representada pelo *************** (cargo), ********************* (nome do
responsável), **************** (nacionalidade, estado civil, nº da carteira de identidade,
órgão expedidor, data de emissão e nº do CIC), CREDENCIA o Sr. **************
(nome do credenciado), *********** (nacionalidade, estado civil, nº da carteira de
identidade, órgão expedidor, data de emissão, e nº do CIC) ****************, dando-lhe
plenos poderes para, em nome desta empresa, dar entrada em documentação, formalizar
propostas, dar lances, recorrer, desistir e tratar de todos os demais assuntos pertinentes à
Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº. ___2021.

**************, *********** de **************** DE 2021

***********************************
Assinatura e identificação

OBS.: Esta carta deverá ser juntada aos documentos de Credenciamento .
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Processo Nº 2000012045-PMSGA
Pregão Presencial Nº 008/2021-PMSGA

ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA

A empresa ********************** inscrita no CNPJ nº ********************,
sediada (endereço completo) *************************, por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr.(a) *************************, portador(a) da Carteira de
Identidade n°. ****************** e do CPF/MF ************** DECLARA, sob as
penas da Lei, que atende os dispositivos da Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro
de 2006, notadamente o art. 3°, tendo direito aos benefícios estendidos pelo referido
Diploma.

Cidade – (UF),

DE 2021.

*************************************************
(nome e número da identidade do declarante)

OBS.: Esta declaração deverá ser juntada aos documentos de Credenciamento .

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Centro Administrativo à Rua Alexandre Cavalcanti, s/n - CEP 59.290-000

PMSGA
Folha nº

CNPJ/MF nº 08.079.402/0001-35

____________________

Processo Nº 2000012045-PMSGA
Pregão Presencial Nº 008/2021-PMSGA
ANEXO X - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
___________________________________________________ (Identificação completa do
representante
da
licitante),
como
representante
devidamente
constituído
de
_______________________________________________ (Identificação completa da licitante)
doravante denominado Licitante, para fins do disposto no subitem 7.1 alínea ”h” do Pregão
Presencial Nº. ___2021 declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal
Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial Nº. ___2021 foi elaborada de
maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato do Pregão Presencial Nº. ___2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial Nº. ___2021
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Presencial Nº. ___2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato do Pregão Presencial Nº. ___2021 quanto a participar ou não da
referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial Nº. ___2021 não
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato do Pregão Presencial Nº. ___2021 antes da adjudicação do objeto
da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial Nº. ___2021 não
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante da Secretaria Municipal de Saúde antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.
___________________, em ___ de ______________ DE 2021.
__________________________________________________________
(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação)

OBS.: Esta declaração deverá ser juntada a proposta de preços.
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Processo Nº 2000012045-PMSGA
Pregão Presencial Nº 008/2021-PMSGA

ANEXO XI - DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE ENTREGA
A
empresa
**********************
inscrita
no
CNPJ
nº
********************, sediada (endereço completo) *************************,
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) *************************,
portador(a) da Carteira de Identidade n°. ****************** e do CPF/MF
**************, DECLARA, sob as penas da Lei que caso seja vencedora me
comprometo entregar os produtos da merenda diretamente nas escolas constantes no Item
14.1, anexo I do presente certame dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas da
realização do pedido.
Declaramos ainda que a não entrega dos produtos nos locais indicados no item
14.1 do anexo I deste edital, terei meu contrato reincidido e ficarei sujeito as sanções
previstas no edital do presente certame licitatório.

____________________, em ___ de ______________ DE 2021.
__________________________________________________________
(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação)

OBS.: Esta declaração deverá ser juntada a proposta de preços.
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AVISO DE LICITAÇÃO - PRORROGADA
PREGÃO PRESENCIAL N.° 008/2021
O Pregoeiro da PMSGA/RN, torna público, que em virtude de pedido de
impugnação apresentado pela empresa KLINTEX LTDA, CNPJ nº

32.627.216/0001-78, ter sido procedente fica o presente processo licitatório
prorrogado para o próximo dia 08 de março de 2021 no horário de 08:00horas,
visando a confecção de Ata de Registro de Preços para aquisição de GENEROS
ALIMENTÍCIOS, conforme as especificações constantes no Termo de Referência,
Anexo I do Edital de convocação. Os interessados em obter o edital e seus anexos
deverão consultar o site: www.saogoncalo.rn.gov.br, na aba de Licitações.
São Gonçalo do Amarante/RN, 24 de fevereiro de 2021.

Raimundo Nonato Dantas de Medeiros
Pregoeiro Oficial

