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oPrefeitura Municipal de ltâituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITÂITUBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OE ITAITUBA %-/

Pregão Eletrôni.o no 001/202O-PE

À5 loro1 do dia 1OlO3t2O2O, reuniu'sê o Pregoeiro(a) Oficiâl deste órgão e respectivos ínembros da Equipe de Àpoio, designôdos por Âto Legât, para em
atendimento às dispo§içóes contidâs em Decreto reatizâr os procedimentos retàtivos ao presente Pregáo, cuio objeto é Àqutsiçáo ãe Leite espectat p-ara iuprir as
necessldàdêi do Fundo iluniclpàl de Sâúdê de Ítaitubà-PÀ.
lniciátmente, o pregoeiro(ã) abriu a sessão públicâ em âtendimento às disposições contidas no edital, divulgãodo as propostas recebidas e abrindo a fàse de tances.
Ao íinal do prazo Previsto no editât, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, ate suâ fase de homotogàçáo.

Datas Relevantes
Publicado
27102/2020 o9:ab

lnicio de Propostas
27 /07/7020 10:OO

Limite de lmpugnaçáo Final de Propostas
05/03/2020 r0:00 10/01/2020 I0:00

lnicio da Sessão
10/03/202010r01

Itens Licitados
Código Produto V. Rêferência Qtde Unidadê Situação

0001

0001à

Leite Especiat
Leite Ispecial

2t8,64
238,U

540 UN

180 UN Adjudicádo

Documentos Anexados ao Processo
Data

'/o2/2020
Documento
EditalLeiteIspec jal] Assinado

lÀensaqens Enviadas peto Pregoeiro
Data

latO3t7020-10.47

10/01/2020 10:52

As5unto

Nêgociaçáo âbêrta para o
processo 001/2020-PE

Âgendamênto da data Limite
da Íase de negociaçáo

Fra5e
Você Íe.ebeu um novo pêdido de negociàção nos itens 1,]a do processo 001/2020-pE

Acesse o seu ambientê logâdo pâra verificar os dêtalhes.

Â dâta limjtê parà nêgo(iaçào foi deíinida p€lo pregoeiro parà 10/03/2020 & 14:10.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/Fabricante Melhor Lance Valor Total
0001

0001a
Leit€ especial
Leite especial

c. sa col,{ERcto E sERvtços
c. sÁ coMERCto E SERV|çOS

118,00

118,00
71.520,00
24.840,00

Propostas Enviadas
000í - Leite especial

Fornecedor
NUTRIXX SUPLEA,If, NTOS ÂLIA{ENTARES LTDA

. TRIVITTA HOSPITALAR EIRELI
Vu 

LOPES DOS SÁNTO§ FIRFI I

L. C. SA COMIRC|o E sERVIçOS

Data Modelo

03tO1t2O70-c9t17t1A ALFA^,IINO

CNPJ/CPF

1 2.401 .2ó9 / 0001 - ó9

Valor LC 123t2006

5im

1r.509.020/0001-16
12.325.486 / cfo1-24
1ó.490.371l0001-39

06103/2A20 - 13:42i45
08toit7020 - 23:21.24
10/03/7020 .00:01iZ4

NEOCATE . LT 4OOG

EPÔ

238,00

218,ó4
?18,ó4
230,00

Sim

Sim

5im

000ía " Leite especial

Fornecedor
NUTRIXX SUPTEÀ4ENTOs ALIMENTARES LTDA
- EPP

NIJIRIVITTA HOSPITALAR EIREII
G TOPES DOS SANIOS EIRÉLI

L. C. SA COMERC|o E SERVIçOS

CNPJ/CPF

r 2.401.2ó9l0001.69

Data Modelo

03t03/7020 - o9ta17 aLFAri\tNO

Valor LC 123/2006

Siín

31 .509.020/ 0001 ,1 6
37.325.486 / @O1 -24

16.490.371/m01-19

06t0317020 - 13i43i47
08103/7020 - 23:73:12
10/03/2020 - 00:01:1ó

NEOCATE . LT 4OOG

Elr Pó

238,00

718,64
238,U

Sim

Sim

Sim23 00

Lances Enviados
000í - Lêite ecial

Dàta Valor
03/0112i20 -09:17114 238,m (proposta)
0610312020.13t42:45 2J8,ó4(proposta)
08tO3l2O2O.23iZ1:24 23E,64(proposta)
10/03t2020 - Cfi:01124 230,m (proposta)
10103/2020. 1Oi13:52 229,N
10/01/2020. Í0:14:15 229,50
10/01/2020 - 10:14:20 237,00
10/03t20?0 - 10114:32 228.m
10103/2020 - 10114i32 Z2O,OO

10/01/2020 . 10:14:58 21g,go
10/01/2020 - 10:15:01 219,@
10/ 0312020 . 10i15t29 219,85

Íile:///C:/UseríPregoeiro DICOM/Downtoads/AtaTotal

Situação

Vátido

Válido

113797.htm1

CNPJ

12.401 .769 / 0001 .69

11.509.020/0001.16
32.325 .486t 0001 .24

r6.490.171l0001-39
12.325 .486 t0001-24
16.490.371 / 0Aü .39

12.401 .269 I 0001 .69

16.490.371 /WJ1.39
11.401 .169 t 0Aü .69

32.325 _486 /0001 .24

16.490.371/0001.39
32.125.486/000174

1t6

I

I

(

r
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Datâ
10/01/2020 - Í0:15:39
10/03/2020- 10:15:49
10/03/2020. 10r1ó:04
1Ol0Jl2O2o - 10:16t26
10/01/2020 . ,0:16r31
10/03t202O.10.16t42
101O317020 - 10116.16
10/0312020 - 10116154

10/03 /2020 - 10:17102
10/03/2020 - 10117,13
1atO\/2020. 10:17.13
10/O3t2020.1Ot17127
10/01/2020 - 10r17:35
1O|O3/702O - 10:17:18
1010312020 . 10t'17149

10/03/2020- 10:18:0ó
10/01/2020- 10r18:08
10to3/2020 - 10118t21
í0l03/2020-10:18:30
10/03/2020 - 10:18:43
10/03/2020 - 10:18:52
10/03/2020 - 10:19:03
10/03/2020. 10r19:03
l0/01/2020.10:19:10
1Ot03/2020. 10:19:23
1Ot0312070 - 10t19t26
10/03/2020- l0:19:18
101O312020 - 10119t42
10/03/2020 - 10:20:08

'q10311020 . 1O:2OiZ9

- /0312020 - 1o:2t:47
10/03/2020- l0i2l:05
10to]t2020 - 10i23t35
10/O3/2020 - 1otz3t46
10/01t2020 - 1Oi24:03
10103t2020 - 10124t12

10/03/2020 - 10:14:25
10to3t2020 - 10124.12

10103/2020 - 10124:46

10/03/2020.10:25:00
10/03/2070 - 10,25t10
101O312020 - 10.25t19
10/03/2020 - 10i25t29
10/01/2020 - 10:25i39
10tO312020 - 10125t42
10/03/2020 - 10i25i57
10/03/2020-10r26i13
10/ 03 /2020 . 107631
1010317020 . 10:26131
10/03/2020 - 1O126i40
10/0312020. 10126 16
-10/03/2020 - 10:26:54
10103t2020 .10:27iU
10/03/2020.10117:18
10/O3t2020 - 10:27:3A

Xfl7070 - 1Ot77148

\í03l2020 - lo:28:oo
'l0tO3tZO2O . 1o:za:oe
10/031m20 - 1028:17
10/03/2020- 10:30:16
10/03t2o10.10i30:29

CNPJ

32.325.486/ OOO1 -24

32-375 -4A6 /OOO1-24

r2.101.269/0001-69
12.325 -486 t 0ú1.24
16.490.17r /0001,39
12.40',1 .769 / 0001.69
16.490.371/0001.39
16.490.37110001.39
)2.125 .486 t 0001-24
12.401 .269 tO001-69
32.325.4A6/ O@1-24
16.490.371/0001-39
32.3?5.186 / 0001-24
16.490.17í /000í-39
12.401 .269 t0001-69
32.325.48ól0001-24
12.401 .269 / OO01-69

32.125.486/0001,24
1ó.490.371l000r-19
32.325.186 /ú01.24
12.401 .269 / 0001-69
16.490.171 / A!01-39
32.325.486 / 0001-24
32.375.486 / 0001-24
16.490.t71l000Í-39
12.401,26910001.69
1r.509.020/0001-16
12.315.486/ mo1-24
12-401.269/0co1-69
32.325.486 tOOO1-?4

32.325.486 / 0001-24
11.401 .269 t0A01 .69

16.490.371l0001-39
32.325 _486 / 0001-24
12.401.269/úO1-69
12.375.4861Ocol-24
12.40-t .269 t@01 .69

32.325.486t 0001-24
16.490.371 t 0001.39
12.401 .769 /0001-69
32.325.486 t0001-14
12-325.486/ 0001-24
12.401 .269 lOOO1"69

32.325.486 t 0001.24
16.490.371l0001-19
12.401 .269 t mo1-69
32.32a.486 / 0@1.24
12.401 .269 / 0001"69
16.490.37110001.39
16.490.371 / 0001.39
32.125.486 / 0001 .24

12-325.486 /OOO1 .24

12.401 .269 / 0001-69
32.123 ,486 t0@1 .74

1ó.490.171/0001.19
i2.373.486 / 000 t.24
12.401 .769 /m01 .69

16.490.371 t 0001-]9
32.375 .486 / 0001.24
12.401 .269 / 0001 -69

16.490.17í /0001,39

Situação

Válido

Vátido
Válldo

vátido

Válldo
Vátido
Vátido

Válido
válido

vátido
váLido

vátido
Vátido
vátido
vátido
Cànceládo - í0101/2020 10:21:0ó
válldo
Yátido
Vátido
vátido
VáLido

Válido
Válido

Válido
VáLido

Válido
Válldo
Válido
Vátido
Válido
Válido
Vátido
Válido
Válido
Vátido
Vátido
Vátido
Vátido
VáLido

Válido
Válido
Vátido

vátido
Vátido
válido
vátido
Vátido
Válido

Valor
219,60
219,70
2r8,00
217,OO

217,50
215,00
216,N
212,@
?14,90
210,00
211,Cro

209,00
208,00
20ó,00
207,00
205,00
204,m
201,00
202,00
20r,00
200,00
r 98,00
199,m
í97,00
195,00
196,00
'l,94
'194,00

191,00

í 90,00
189,00

187,00

185,00

184,00

í83,00
182,00

Í80,00
179,00

r75,00
r71,00
171,@
170,@
r69,00
1ó8,00
165,m
1ó4,00

ró3,00
160,00
167,50

155,00

159,00
15.1,00

t 50,00
149,N
147,N
146,O0
145,00
140,m
144,ú
139,99

118,00

oÜê
à

FLS
)il,</J-L

t",r%r.--

7
.cl

oÇ

000ía - Leite es eciat

Data
03/0312020 - 09i18:tj
06t03/7020 - 13.43:17
08/03/2020. 23:23:12
10/01/2020 " 0o:0í:Íó
10/03/2020- 10:3.1:01
10/0312020 . 10134:42

10/03 /2020 - 1Ot35U
'10/03/2020 - 10:15:08
10/03/2020-10:35:30
10/03/2020 - 10:35:38
10/01/2020-10:15:43
10t03/2020.10i3547
10/01/2020 - 10:36:00
10/01/2020 - 10:ló:08
1o/o3tz02o . 10136:24
-10/03t2020. 

10:36.44
1olo3l207o . 1O36t54
1A/03/2020 - 10:77.oq
't0/03/2020 . 10:38t21
'r0/03/2020.10i19:10

CNPJ

12 .401 .269 | 0001-69
3r.509.020/0001-16
32.325 _486/ ú01 .24

16.490.171/0001-39
12.125.18ó/0001-24
1ó_490.371/0001-39

32_125.486 /0001 .24

12.4A1 .269 /0001.69
16.490.371l0001-39
12.315.486 /0001.24
1r.509.020/0001.1ó
32_315.486 /0001-24
)2.375.4a6/ 0tü .14

16.490.171/0001-39
16.490-171 / Ao01 .39

32.-325 .486 /0001-24
12.401 .269 / 0001 .69

32.375.4A6 / 0001 .24

16.490.171 / 0001 .39

12-401.269/0001.69

ValoÍ
238,@ (proposta)
218,ó4 (pÍoposta)
218,64 (proposta)
230,00 (proposta)
229,ú
220,00
219,N
215,m
2m,00
2r4,m
Í90,@
199,00

r89,00
195,fl)
í87,00
186,00

180,m
179,(n
178,m
175,00

Íile:///CrUsers/Pregoeko DICOM/Downloads/AtaTotat 1 1 3797.html
2t6

Situaçáo

váLido

Válido

Válido

Vátido

Vâ{ido

Válido
Válido
Válido
Vátido
Válido

I

I,)

vA'

)
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7

ô
Data
10/03/2020- 10:39:15
10/01/2020 - 10:39:25

10/01/2020. 10:39r44

101031?020-10:40:17
10t03/2020 - 10140137

10t03t2010.10:aO.14
10t0312020 - 1ot11t07
10/03/2020. 10:41:21

10/03/2020 . 10:,íl:25
10/03/2020. 10:41:ló
10t0312020 - 10:42108

10/03t202O - 1Ot4Z:22
lotolt2O2O - 10142.47

10103/2070 - 1Ot4Zt49

10/03/2020 - 10:43:05

10/01/2020"10:43:26
10/01/2020-10:41:39
10/03/2020-10:44:09
10/03/2020. 10:4{:12

ValoÍ
177,ffi
174,@
170,00

Íó9,00
168,00
160,00

158,00
155,00
r 57,00
151,00

150,00
1,{9,00
145,00

147,00
144,O0

1.13,00

140,00

119,00

138,00

CNPJ

32.375.4E6 t 0001.24

32. 325.486/0001 -24

1ó.490.371/0001'19
12.401.269/0001-69
16.,t90.t71l0001-39
32.325.486 tOOO1-24

16.490.17110001'19
12.401.2ó9l0001-ó9
32.325.4A6/ O0o1-24

32.325.4E610001-24
12.401 -269 /O00,-69
32.325 .486 t0001-24
16.490.371/0001-19
12 .401 -269 / OOO1 -69

12.401.2ó9l0001.ó9
32.125.48ó/0001-24
1ó.490.171/0001.39
12.325.48ó/0001-24
16.490.17110001-39

Sltuação
válido

válido
Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado Por Arq uivo

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor

L, C. SA COMERCIO E

sERVIçOS

L, C. SA COMERCIO E

sERVtçOS

L. C. SA COMIRC|O E

sERVtç05

v:. sa coMERcto E

SERVtÇOS

L, C. SA COMERCIO E

sERVtçOS

L. C. SA COMIRCTO E

sERVtçOS

Data/Hora

09101t2020 - 27119.22
BAL,ÂNçO
PATRIMONIAL

PROVA DE

rNscR!çÀo No
CÀDÁSÍRO DE

CONÍRIBUINTES
EsTÂDUAL
RELÂÍIVO
DOM|CILIO 0U
SEDE DO

LICITANTE

cERÍIDÁo
SIMPLIFICADA DA

JUNÍA
col.rERclAl D0
ESTÂDO SEDE DA

LICIÍANTE DO

ANO El'l CURSo

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

Certiíicado de
Regutaridade
iunto ao FGT5

Certidáo
Negativa de
Débitos
E taduais

Certidão
Negativa de
Débitos
MunicjpaÍs

Certidáo
Negativa de
Falência ou
Concordata

Enviado por

Leandro Costà sà

N ú mero
órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Arquivo

A9l03l212o - 22t29,47 Leandro Costa 5a

09/03/2020 - 22:30:08 Leand.o Costa Sa

09103/7010 .22.31:19 Leandro Costâ Sa 1921134712019

A9/0317O2A - 77t1657 LeandÍo Costa Sa 2020022803 0051 21 80415l

09103/2020 . 22140.30 Leandro costa sa 702019080ó307935

09/43/2070- 22,15:45 Leandro Costa Sà

09103170tr0 - 22:46:51 Leandro Costa 5à 1212160712j630

poder judjciario
jutiçâ do
trabalho

secretaria do

tribunàt de
jlstiça do e5tado l2l 12/2019

11/12.12019 11tO6/2020

08103/2020 28t03/2020

'13/11/1019 11105/2020

77 /07/7070 17 /41t2024

L. C. SÂ COÀ^ERCIO E

SERVrçOS

L. C, 5A COMERCIO E

sERVrç05

L. C. SA COMERCIO E

sERVrç0s

09/03/2070 - 23i13t43

09t03t1O20 - 23:12.12

09/03/2020 . 23:16:52

09l0]lZ0ZO - 23117t33

Leândro Costâ Sa

Leàndro Costa Sa

Leandro Costa Sâ 1614712017

/ 2420 R6

L. C, 5A COMERCIO E

sERVtçOS

L. C. SÂ COMERCTO E

s€Rvrç05 10/A312020 - 09150154 Leandro Coíâ Sâ

CPF

Contrato so.iàl

Atestado de
Capacidàde

PROVA OE

rNscRrçÁo N0
CADASTRO DE

CONIRíBUINTES
MUNICIPAL
RÉLÂTIVO
00^{tctLto ou
SEDE DO

LICITANTE

gm 06/03 / 201A

3t6

,c.sacoMÉRctoE
RVTCOS

L. C. 5A COMERCIO E

sERVrÇOS

Data dê
Validade

5275534

97657170278

09/1112007 /

I

à
t)

file:///C:/Users/Prêgoeiro DICON4/Downtoads/AtaTotat 1 1 37g7.htmt
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Fornecedor

L. C. 5A COMERCIO E

sERVtÇOS

L. C. SA COI ERCTO E

sERVrç05

Datà/Horà Enviàdo por

09/0317070 - 2.3t17148 Leandro Costa Sa

09IO)/ZOZO - 23:56t05 Lêâfldro Costâ Sa 16490Í171000139

Portalde Compras Públicas IAta Final

NúmeÍo grsão..d9 Dàta de
Expedição Expediçáo

Data de
VàUdadê

Arqur'vo

pessoâ JLrridica

07/ 10/2019 04/04/2070

15/12/2019

Contrarrazão

Certidáo
Negativà de
Divida Ativa dâ
União

CNPJ

o0E

L, C, SA COMERCIO E

sERVtçO5
10/03/2020- 09:50:10 LeandroCosta Sà

lntenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
lntenção de Recurso
1U03t102O-17130

Recur!o

ALVAú DE

FUNCIONAMENTO
DÂ PREFEITURA
MUNICIPAL (SEDÉ
DÂ LICITANTE)

a

000í - Leite espêcial

lntenções de Recurso

CPNJ Dâta de Enüo lntenção Julgamento
Á empresâ L. C. SA COMERCIO SERVIÇOs, náo possui CNAE parâ

31.509.020/0001.1ó trl0j/2020-tÍ:59:57 Forne(rmenLodoobtetodertePíegáoeova.oroÍertaooél\FvFOlllvFl

ãÍ;I*".;ili,,XTI;Tii: 
dà em;rêsà, íomprovà(áo oe txtQuràrtrDÁof rnoerenoo

) ànalisar à mànifestàçáo de interposição de recurso dà ticltante NUTRIVIÍTA HOSPIALÁR ElREL|, o Sr. PregoeÍo decidiu em retaçào âos questionâmentos: 01) qoe a empresa
\,í C. SA COI,IERCIO SERVIçOS de náo possuií CNAE para forneceÍ o teite êspe(ial objeto desta ticitaçào; Íoi constàtãdo através de documentação apresentada gelà licitânre L.

C. 5A COÀ{ERCIO SERVIçOS, quals sejam: o contrato social, no cartáo CNPJ e na Certidáo Simptificadã, que constà o Cl.lÁE 4712'1lm comeício vaÍejitta de mercâdorias êm
geíâl, com predominância de produtos aiimentícios - minimercâdos, mercearias € armazéns, onde a mesma pode foÍnec€Í sim o lerte especiat objeto deste cename; 02)
quanto ao questionômento da lNExÊQUIBILIDADE do valor ofertado, foi obseívado que aLém da licitânte L. C. SA COMIRCIO E SERV|çOS de methor ofe(a no valor de RS 138,t0
(1', tugar), â udranre NUTRIXX SUPLE^IENTOs ALIMENTARES LTDA - EPP oferrou o 2o melhor preço no vàlor de R5 Í19,99 e G. LOPES DOS SANÍoS EIRELI ofertou o l. melhor
preço no valor de R$ 144,00 compatívêit com o vàtor da licitànte vencedora; 03) quanto à SUMI.ILA 2ó2 TCU, a mesma rità o art. 48, inciso ll, PAR 1", atineas "a" e "b , da Lêi
no 8.66ó193, o PAR l'diz que pára os efeitos do disposto no inciro ll deste ariigo conrideíam.se rnaniíestamente rnereqúiveis, no cãso de licitaçõer de menor preço para
obra! e serviços de engenharia, as propostâs cuios valores sejam inferiores â 70% (setenta poÍ cento) do menor doí seguintes valores: {tncluído petà Lei n. 9.ó48, de 1998);
po.tanto a SIJMULÂ citada petã licitante náo condiz com objeto dêste certame; porque à SUMULA se reíere para ticitaçôes cujo obleto seia obras e serviçor de engenhariâ.

000ía - Leite especial
lntençôes de Recurso

CPNJ Data de Envio

11.509.020/0001.1ó 11 /03/7074 . 121O0:O7

Âo ânâtisâr a manife§taçào de inrerposição de recurso da licitante NIJTRIVtTÍA

lntenção
Â empresa L. C. SA COI ERCIO 5ÊRV|çO5, nào possui CNAE parâ
Fornecimento do objêto desre Pregão e o vâlor ofenado é INEXEeUIVEL,
pedimos quê sejâ rolicitado da empresa, .omprovação d€ EXEeUtBtLtDADE
coníorme SUMULA 2ó2 TCU.

HOSPITÂLÂR EIRELI, o Sr. Pregoeiro decidiu em reiàçào áos quesaionameôt

Julgamento

os: 01) Qle a empresa
L. C. 5A COMERCIO SERVIÇOS de nào possr.,ir CNAE para fornecer o teite erpecial objeto desta Li€itação; foi corstatado a!Íavés d€ documentaçào ãpíesentadâ pêlà tjcitante L
C. SÂ COM€RCIo sERVIçOS, quais sejàm: o contrato sociat, no €artào CN PJ e nà Certidão SimpLiíicadà, que constà o CNAE 4712.1/m Comercio vôrejisrà de mercadonas emgeíâl, com predominâncià de pÍodutos alimenticios - minimercados, merceârjas e armazéns, onde a mesma pode íornecer sim o leitê especiat objeto dêste ceíame; 02)
quanto ao quêstionamento da INEXEQUIBILIDADE do vàlor ofertado, foi ôb§ervado quê ãtem da licjrante L. c. 5A COMÉRCIo E sERVtç OS de melhoÍ oíêrta no vàlor d€ R5 Í18,00
{1' Lu8ar), a ticitante NUTRtxx SUPLE IENTOS ALIMENTÂREs Lma - EPP ofertou o 2c melho. preço no valor de RS 139,99 e G. LOPES DoS SANToS E|RELI oÍertou o l. methoÍ
preço no valor de RS 144,00 compativeis com o valo. dà licitante 03) quanto a SUMULÂ 2ó2 TCU, a mesma sita o arr. 43, inciso , pÁR Í., atineas.ã, e b,, , dã Lei
"'8.6ó6193, o PAR Io diz que para os efeitos do disposto no inciso lt deste aatigo consideràm.se maniíestamente inexêqúívek, no aaso de licitaçôes de menor

as e serviço5 de
Vrtaoto a SUMULA

êngenharia, a5 propostas cuios vâlores sejam infeíores a
€itada pela licilante Dão condjz com objeto deste cerram e; porque à SUMULA se íeÍere para ticit

70X (setenta por cento) do menor dos seguintes vatores: (tnctuído
ações cujo ob)eto reja obÍâs e serviços de

pelâ Lei no 9.648, de 1998);
engenharia

Chat
Data
'l0l03/2020 . 1001:41
10/03/2020- Í0:11:05

10t03/2020 .10111:05

Frase
0 pÍo.e5so está em íase de análise dat propostas
A5 propostas Íoram analisadas e o processo foi abeíto
Coníorme a LC n' 14712014 

^rt. 
48 e Dec n. 8.518/20

Apelido
Sistema
Si5têma

Sistema

10/03/7020 - 10i11,05

10t03/2070.10:11:05 Sistema

iderâdo o menor vàtor para ambas.
019. No modo de disputa àberto, dê
na sessão pública durará dez minut ir5o, será prorrogada

(CONÍ- 1)sistema quàndo houver tance oíertado nos últimos dois
sêssáo púbtica.

periodo de duíaçáo dà

reservada e a cotà priÂcipal, será cons
ConÍorme Art. 32 do Oêcreto 10.024/z
do art. 31, ã etapa de envio de tances
automaticamente pelo... {CONT|NUA)

O pro(esso urilizà o rntervaLo do tances de RS 0.01. Sê inretuàlo dertem, ele será desconrideÍàdo.
O item 0001 foi abeÍto p€to pregoeiro.
O item 0001 terr empíesãr oenefr(iãdà! pela L( t2Jl200ó
FoiJohcrtado o (dncetdmento do lance de RS 1,94 pàíà o i ô

retponsâvel pe

15, A.t. 8'inciso lll, caso ínecedor vença à cotâ

além do Umite mínimo do

0001 peto fornecedor

i aprovado pelo preg

com valor unitário de RS 138,00 e

com vator unirário de RS 118,00 e

101o3/2020 - 10i11:05

10/O312020. 10i13,f9
10/03/2020 - 10113:39

10/01t2020 . 1o:21:1a

10/03/2020. 10112:s0
10103/2020 - 1Ot23iO6
10/03/2020 . 10:12.10
10/03 /2020 . 10:3322.
10/01t2020 . 10t16.12

'10/O3/ZO20 . 10:41i06

10/03t2020 - 10:47106

10/O3t2020 . 1047iO7

Sistema

Sistema

Sistema

5Íst€ma

Pregoeiro
Sistema

Sistema

Shtema
Sistema

Sistema

A empresa que rez o lance no vaLor de RSt,94 confirma o
0 pedido de càncelaír.ento do lànce de RS 1,94 pàÍa o ttem
o rtem 0001 ÍoienceÍÍÀdo_
0 item 000Ía íoi aberro pelo pregoeko.
0 item 000íâ íoi encerrado.
O item 0001 têve como vencedor L. C. SA COMERCTO E

Sktema

O item 000ta teve como vencedor L. C. SA COME

lni(iada a íàse de nêgocidçáo conÍoÍme

_113797.htmt
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Datà
10/01/2020-10:50:51

Portal de Compras Públicas lAta Fiôal

Apelido Frase

,'fiÍttil,1[\lll

"., rr rilÍlJ

16/03/?O2O _ 15:10:13

16/03 /2020 - 15i10r33

16/03/2020 " 15:10:13

16/03/2020'15:10:33

16/01/2020- 15:10:ll

16/03/2020' 15:10:ll

1ól03/2020 15:10:49

16/03/2020 15:10:49

16/03/2020 15:10:49

16/03/2020 - 15:10:49

/03/?020. 15:10:33

16/Ol/2020'15:10:33

riil[t\\[

il"."
xiÍffiiffintlrummr 0

1o/03/2020 ' 11:01:03

1O/03/2020-14:32:24

1o/03/2020 - 15:17:20

10/03/2020 " 16:10:33

11/03/2020'15:56:46

12l03/2020-10:31:56
12l03/2020'10:11:5ó
12t01t7O2O ' 16130:24

12lOl/Zo2o - 16:35:48

12103/2020-16:35i18
16/01/2020 ' 15:10:13

Sistema

Sistema
5iÍemà
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema

a0nsêgu e baixar mais o Preço?

a data limite Paía neSo'iâçáo foi dêfinjda Peto PíegoeÍo para 1O/ol/2020 às 1

Retorno as 14:30 de hoje
riàmente Por píobLemas récnicos de intêrnet na

ào ouestionamento da

cor,rÉncto e srnvtços

de HabitÍtaçáo, anal isando a documentaçá ô da emDíesâ ve§cedoía
ço de 2020 a5 15 horas

A sessão está suspensô pará anatite dâ documentação retornarêmot dia 11 de mar

está suspenso temporan amente Poí Problemâs tecnicos de intêrn€t na Preíeitura

12 de maíço de 2020

íoi hâbititado o íornecedor L' c. sa coMERCIO E sERVIços'

Parà o iLem 0001 a íoi habiLitãdo o íornêcedor L c. sa CoMERCIO E SERVIços

a data limite de inlençào de recursot íoi deÍini ro para 12103/ 2020 às 17:00.

a dala Limite de inLenção de recurso íoi Íe defini da peLo PreSoei ro para 12/01 /2020 àt 17:30

Motivo: Conforme ltem 17 1 do edita(, Píãzo miíi flro de Lrina minutos.

de recurso foi indefêrida parâ o itêm 0001

não polsui CNAE Para
que sela soLicitado da

Fornecim€nto do objeto deste
Íesa L. C. SA CO^ ERCIO SERVIÇOS,

empresa, comProvaçáo de

Pregão e o lalor oíeÍtado é INEXEqUI vEL, pedimos

EXEQUIBILIOADE conío.me 5Ul!\ULÂ 262 TCU
tanLe NUÍRlVlTTÀ HOSPIÍALAR

ânàtisàr a maniíestàção de in
;mpresâ L. C. SA COMERCIO

ElRELl. o Sí Prego eiÍo decidiu em retâçáo aos entos: 01) Que a

SERVIçOs de não Po§su iÍ... (CONÍINUA)

sÀ coMERCl o sERVIçOs, quais têjam: o contrato(coNT. 1) CNAE Paía íorn desLa ticitâçàol íôi .onstatado atraYés de

a ticitaote L c
no cartáo CNPJ e na ceÍtidáo simpLificãda,

(CONT. 2) qu€ contta o CNAE 4712.1/00 Comêrcio v
at, com Predominâncià

nimercados, merceanas e , onde a mesma Pode

obj€to deste certame; 02)
INEXEQUlBILI DADE do vôloí oíertado, íoi obse âdo que âlém da

1ól01/2020 ' 15:10:ll

16/Ol/2020'15:10:49

16/01/2020 _ 15:10::19

Sistema

Sistêma

si5tema

Siltemô

Sistema

Si*ema

Sistema

Sistema

Si*ema

Sistema

Siíema

sirtema

Sistema

51§têína

Sistema

Sistemà

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

(coNT l) quanto à no vatoÍ de R§ 138,00 (1" tugar), à ticitànte

te L. c. sa
NUTRIXX SUPLE/t\ENTOS ALIMÉNTARES LTDA

vato. de RS 119,99 e G. LOPÉs DoS SANTOS ElREL|oÍerlou o

(coNT. 4) ' EPP oÍeÍtou o 2" melhor PÍeço no

no vàtoí de R§ 144,00 compativêis com o vatoí da icitante vencedora; 03) quanto ã

SUMUTA 262 TCU , a mesmã sita o art'
da Lei n'8.óóó/93' o PAR l" diz que Para

incjso ll. PAR 1", a(ine

inclso ll deste a(igo consi
eieqüiveis, no caso de ticitaçóes d€(coNT. 5) 48,

(CoNÍ. 6)e seMços de enqenhana, àt ProPostas c

tes vàloíes: {lnctuido Pela ler xiT.;ii:T:'iJiI,,,';:"*Tff :1,9n,i''Í".iJ"",:"J"i:"''
do menor dos segurn

a SUli\uLÁ te referê parô ti'itaçóes cujo objêto sejá obras e serYiços de

(CONÍ. 7) deste ceÍtamê; PoÍque

engenhàrià-
A sessão íoi íinalizàda e o Proc esso Íoj encamiohado para adjudicação

resultado dô ticitação conforme

de apoio.

Ronison Aguiar HoLânda

PregoeiÍola)

CUSTODIO

Autoridade

'' 'g3l2O2O ' 15110149

16/01/2020 ' 15:10:49

16/03/2020 - 15:10:49

16tO3lZmO . 15i10i49

1610312020 - 15112108

fff*$-t','#.iLiúí,*t§,r:r:';um*::"#::rl:"T'':"::âr'n"*

i,':?,tr"rdl#J:Tji$#Éid:*ru:i:j:r,T':ti,'ôJ'l':r'T':vJil'Jri!3iiJIâH'
iiÀvrios o" 

"a" 
p*-*" (coNÍlNl'lal 

, $reto desra hcuaçáor íor (onstatado aúavés de
(coxi. r) cr..lAe para rorneceÍ o leiLe êspecrar our+óüEit'rôiiiüiôs, 

or"o sejâm: o coítraro so.ial,
à«umentacào apresenrada pela ticitànte L L

L'"Tl",",ili:li.';tll^:".1,.,1ili"*1"".*.:,::Hii[:'"'i.'::";:]:T:JiJ":::',"j1]":"'"
àe Droduros airmenticros minimeÍcàdos' merc

terte especrat obleto deste certame: 0l' '' 
lutBlLtoaDE do vator oÍerrado. for oDservado 

-que 
além dã

raoNT. l) ouanto ào questlonàmento da lNlxt(
iritànte L. c. 5a coMERcro r SERv|Ços oe met-oioà;;o vàloÍ oe RS 1ls'00 lr" lugar)' à híitÀnte

NUTRIXX SUPLEA{ENÍOS ALIMENÍARES LI DA..'

raoNT. 4t . EpP o(eÍtou o 2o melho/ preço no valoÍ de RS 1J9'99 e G' LOPEs DOS SANTOS{IRELIofeno'r o

\:".liror ,à." "" ,"ii-ou ns r«,tio 'o'puti'"i';om 
o vàtor da ricrtante vencedoíàr 03) quànto à

SUI"\ULA 2ó2 ÍCU, a metmà sità o Àrt "
;d;'l;],.;;''",,. paR 1',à'|ineà!'à-e-b,1":?J;"';'"T,:l"Ii1l"']:Í;?::::',"'.",i;:*X'"
ào drsposlo no lnclso ll degte artigo con9Úêíàn

menoí preço Para obras..
(CONT. ó) e servtços de engenhàrià, Às pÍopoíãs cuios vàtoíes sejàm iníenores à 70% lsetênta poí centol

do menor dos segurntes vâto,"s: ltncr"'oo o"ra i"' ni' ó48 de 19i?8': po(anto a st''MULA (itadà pelà

tlcitante náo condlz com objeto '

i;,;ü.;;;;;;,",n", poÍque a sur'tulÂ se reíeÍe pàÍa Licitaçoes cujo objeto leja obías e s€rú(o5 de

Após encêrramento
indicado no quadro
Nâda mais havendo

da fase de tances, os ticitântes melhores cLassiÍicado§ foram declarados para cada item' íoi divulgado o

v-Jnàáores e foi concedido o prôzo de rlten'âo de rec'ríso

lil,ii"-iãiii "iã,;ài 
i reslao crlu at" io'iii"iàoi e 

"'sinaau 
peto presoerro(a), oídenado(a) e equipe
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ôro'
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

P r{]fe itu ra NIun icipal de Itâituba

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' OOI/2020-PE

PREGÃO ELETRÔN]CO SRP N" OOI/2020-PE

I. DOOBJETO

1.1. A presente ata tem por Registro de preço a aquisição de leite especial para suprir as necessidades do Fundo

Municipal de Saúde de Itaituba, conforme especificações e condições estabelecidâs no Termo de Referência

constante do Anexo I deste Edital e na Proposta de preços da licitante vencedora da licitaçâo.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1. O preço regisrado, as especifrcações do objeto e as demais condições ofertadas na (s) proposta (s) são as que

seguem:

2.1. I P articipação mista:

VALOR
TOTAL

V-,\LOR
UNITÁRIOL\D QTDITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO

\

Lata 5,10 138.00 74.520,00I

Leite fórmula em pó à base de aminoácidos para

a satisfação das necessidades nutricionais tle

pacientes com alergia ao leite de vaca,

intolerância proteica múltipla e outras patologias

em que seja indicado uma dieta à base de

aminoácidos. Ingedientes: xarope de glicose,

óleos vegetais refinados [óleo dc grrassol,

triglicerideos de cadeia média (óleo de coco e/ou
palmiste) e óleo de canola], Íbsfato de cálcio

dibásico, L-arginina, L-aspartato+, L-lercina+,
citrato tripotássico. acetato de L-lismatal-
glutamina*. L-prolina*. L-valina+. glicina.. \
isoleucina+, L-treonina*, L-fenila lan ina *, L-
tirosina*, L-serina*, L-histidina*, L-alanina*,

cloreto de sódio, L-cistrra*, cloreto de magrésio,

/q

O Município de Itaituba através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, sediada na TRAV SAGRADO CORAÇÃO

DE IESUS, SÀ,1, Bairro: BOA ESPERANÇd CEP: 68182-201 - Itaituba/PÀ CNPJ: 11.291.16610001-20,

doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo SECRETARIO, Sr. IAMAX PRADO

cusToDto, portador do cpF n.. 742.930.952-68, e Cl n". 4490172 PC/PA e a EMPRESA L. C SA COMERCIO E

SERVIÇOS, sediada à AV RUI BARBOSÀ N" 2330, SALA A, Bairro: ALDEIA - CEP: 68040-030, Inscrita no

CNPJ sob n" 16.490.37110001-39, Inscrição Estadual n" 15.319.120-9, neste ato representado por LEANDRO

COSTA SÁ, porrador do RG sob n' 52755334 PC/PA, e do CPF sob n'976.522.702-'18, considerando o julgarnento

da licitação na modalidade de pregão, na fbnna eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS n' 001/2020-PE,

publicada Diário Oficial da União de 2710212020, RESOL\T registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e

qualificada(s) nesta ATÀ de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s),

atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n" 8.666, de 2l de

juúo de 1993 e suas alterações, no Decreto rf 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e 8.538 de 6 de outubro de 2015, e

em conformidade com as disposições a seguir:

I

I

I
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REPÚBLICA FEDERÁTIVA DO BRASIL
ESTADO OO PARÁ

Prcfcitura Municipal dc Itâitubâ

L-triptofano*, bitartarato de colina, L-
metionina*, citrato de cálcio, L-aspaÍato de
magnésio, óleo de Mortierella alpina, óleo de
Crypthecodinium cohnii, inositol, vitamina C,
taurina, sulfato ferroso, sulfato de zinco, L-
camitina, sal dissódico de uridina 5-monofosfato,
citidina 5-monofosfato, niacina, sal dissódico de

inosina S-monofosfato, adenosina 5-
monofosfato, pantotenato de cálcio, vitamina E,
sal dissódico de guanosina 5-monofosfato,
sulfato de manganês, vitamina B I e 86, sulfato
de cobre, vitamina 82 e À iodeto dc potássio,

ácido folico, cloreto de cromo, vitamina K,
selenito de sódio, molibdato de sódio, biotina,
vitaminas D e B 12, emulsificante ésteres de

mono e diglicerídeos de ácidos gaxos com ácido

cítrico e antioxidante mistura concentrada de
tocoferóis. NÃO CONTEM GLUTEN.
CONTEM FENILALANINA. Não contém leite e

produtos lácteos. *Fonte de proteínas:

aminoácidos l.iwes. AfEOCAT OU
ALFAMINO)

2.1.2. Cota reservada a microempresas e empresas de pequeno poíe:

ü#

VLR
UNITÁRIO

VALOR
1O'I ALUNDITEM DESCRIÇÀO DO PRODUTO

\

Lâta 180 138,00 24.840,00la

Leite fórmula em pó à base de aminoácidos para

a satisfação das necessidades nutricionais dc
pacientes com alergia ao leite de vaca,

intolerância proteica múltipla e outrâs patologias

em que seja indicado uma dieta à base de

aminoácidos. lngedientes: xarope de glicose,

óleos vegetais refnados [óleo de girassol,

triglicerideos de cadera média (óleo de coco e/ou
palmiste) e óleo de canolal, fosfato de cálcio

dibásico, L-arginina, L-aspartato*, LJeucinat,
citrato tripoÍássico, acetato de L-lisina*,L-
glutamina*, L-prolina+, L-valina*, glicina*, L-
isoleucina*, L-treonina*, L-fenilalanina*, L-
tirosina*, L-serina*, L-histidina*, L-alanina*,
cloreto de sódio, L-cistina*, cloreto de magnésio,

L-triptofano*, bitartárato de colina,
metionina+, citrato de cálcio, L-aspartato
magnésio, ôleo de Mortierella alpina,

Crypthecodinium cohnii, inositol.

taurina, sulfato Í'erroso, sulfato de

camitina, sal dissódico de uridina S-monofosfa

Lcitidina 5-monofosfato, niacina, sal dissódico de

t.-
de

de

C,

ó leo

zrtco.
a

nosma 5-monofosfato, adenosina 5-

I

QTT)

I

I
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO OO PARÁ

Prefeitu ra Nlunicipal de Itaituba

monofosfato, pantotenato de cálcio, vitamina E,
sal dissódico de guanosina S-monofosfato,
sulfato de manganês, vitamina B I e 86, sulfato
de cobre, vitamina 82 e d iodeto de potássio,
ácido fólico, cloreto de cromo, vitamina K,
selenito de sódio, molibdato de sódio, biotina,
vitaminas D e B12, emulsificante ésteres de

mono e diglicerídeos de ácidos graxos com ácido

cítrico e antioxidante mistura concentrada de

tOCOfEróiS. NÃO CONTEM GLUTEN.
CONTEM FENILALANINA. Não contém leite e

produtos lácteos. *Fonte de proteínas:

aminoácidos üvres. (NEOCAT OU
ALFAMINO)

2.1.3 O Valor Global Anual será de até RS 99.360,00 (Noventa e nove mil e trezentos e sessenta reais).

2.1.4. A eútência de preços registrados não obriga o Municipio de Itaituba atraves do FLINDO MUNICIPAL DE

SAÚDE a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a rcallzagáo de ücitação especíltca para a

contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de Prestação igualdade de

condições.

4. DOS ORGÃOS PARTICIPANTE

4.1 O órgão gerenciador será o FUNDO MLTNICIPAL DE SAUDE de ttaituba;

4.2. Não haverá órgãos participantes;

4.3. Caberá ao fomecedor beneficiário dâ Ata de Sistema de Registro de Preços, observadas as condições nela

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fomecimento não prejudique as

obrigações anteriormente assumidas;

4.4. As aquisições adicionais a que se refere este item não poderâo exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento

dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços;

4.5. As adesões à ata de regisho de preços são limitadas, nâ totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item

registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do

número de órgãos não participantes que eventualrnente aderilem;

4.6. Ao órgão não participante que aderir a presente ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo

fomecedor das obrigações contratualÍnente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de

eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em rclaçâo às suas próprias

contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

5. REVISÀO E CANCELAM

I



RÉPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitu ra Municipal dc Itaitubâ

5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no

mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações

junto ao (s) fomecedor (es);

5.2. Quando o preço registrado tomar-se supeúor ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a

Administração convocará o(s) fomecedor (ES) para negociar (em) a redução dos preços aos valores praticados pelo

mercado

5.3. O fomecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso

assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4. Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços registrados e o fomecedor não puder cumpú o

compromisso, o órgão gsrenciador poderá:

5.4.1. Liberar o fomecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento,

e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentadosl e

5.4.2. Convocar os demais fomecedores para assegurar igual oportunidade de negociação'

5.5. Não havendo êxito nas negociações, o óÍgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de

preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa'

5.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.6.1. Descumpú as condições da ata de registro de preços;

5.6.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazô estabelecido pela Administração, sem

justificativa aceitável;

5.6.3. Não aceitar reduzí o seu preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados no mercado;

()u.

5.6.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito tome-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o

órgão gerenciador e órgão (s) participânte (s).

5.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será formalizado por despacho

do órgão gerenciador, assegurado o connaditório e a ampla defesa;

5.8. O cancelamento do registro de preços poderá oconer por fato superveniente, decorrente de caso forhrito oir força

maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.8.1. Por razão de interesse público; ou

5.8.2. A pedido do fomecedor.

6. DA ALTERAÇÃO NA ETR DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso ll do caput do art- 65 da Lei n'

8.666193, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos

itens registrados, cabendo gão gerenciador promover as negociações junto aos fomecedores;

6.2. Quando o preço uricialrn en

mercado, o órgão gerenciador dev

registrado, por motivo superveniente, tomar-se superior ao preço praticado no
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6.2.1, Convocar o fomecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado;

6.2.2. Frustrada a negociação, Iiberar o fomecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem aplicação de
penalidade;

6.2.3. Convocar os demais fomecedores visando

classiÍicação original do certame.

igual oportunidade de negociação, observada a ordem de

6.3. Quando o preço de mercado se tomar superior aos preços registrados e o fomecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, nâo puder cumprir o compromisso, o ôrgão gerenciador poderá:

6.4. Convocar o fomecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado nos termos

da alinea "d" d o inciso II d o caput do art. 65 da Lei n" 8.666193, quando cabível, paÍa rever o preço registrado em

razão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores

ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,

configurando álea econômica extraordinária e extracontrahral,

6.5. Caso invúvel ou frustrado a negociação, liberar o fomecedor do compromisso assumido, caso a comunicação

ocorra antes do pedido de fomecimento, sem aplicação da penaüdade se confrmada a veracidade dos motivos e

comprovantes apresentados; e

6.6. Convocar os demais fomecedores para assegurar igual oponunidade de negociação, quando cabivel.

6.7. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualüada da Ata de Registro de ?reços

aos órgãos participantes, se houver.

7. DACONTRATAÇÃO COMOSFORNECEDORES

7.1. A contratação com o fomecedor registrado observará a classiÍicação segundo a ordem da última proposta

apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à pÍesente ata e será formalizada mediante:

a) Inshumento contratual;

b) Emissão de notâ de empeúo de despesa ou

c) Autoúação de compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei n' 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes

do Decreto no 7.892113.

7.2. O ôr$o convocará a fomecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de 5 (cinco)

dias úteis;

a). Efetuar a retirada da Nota de Empeúo ou instrumento equivalente; ou,

b) Assinar o Contrâto, sob pena de decair do direilo à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na

Ata de Registro de Preços.

7.3. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justifrcada do fomecedor e aceita pela

Administração;

7.4. A Contratada ficará ob a aceitar, nâs lnesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões

contratuais que se fzerem neces

contrato;

ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor micial atualizado do
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1.5. Íl vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato;

7.6. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibiüdade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação;

7.7. A existência de percentual registrado não obriga o Municipio de Itaituba através da Secretaria de Saúde a frmar
as contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sem
que caiba aos signatários desta Ata qualquer indenização ou recurso, sendo assegurada a eles, no entanto, preferência

em havendo igualdade de condições;

7.8. O compromisso de Prestação (s) Serviço (s), apenas estará caracterizado a partir do recebimento, por signatário

desta Ata, de Ordem de Fornecimento da unidade requisitante do Município de Itâituba através da Secretaria de

Saúde, decorrente da Ata de Regisho de Preços;

7.9. A unidade requisitante entregará uma cópia da referida ordenr para o signatário desta Ata e guardará para si,

para anexação aos autos do processo, outra cópia, de idêntico teor, com a especificação da data de entrega do

documenlo e a identificação e assinatura do responsável pelo recebimento do documento em nome do signatário;

7.10. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da

Administração que não teúa participado do certâme licitatório, mediante prévia consulta ao Municipio de

Itaituba/FtINDO MUNICIPAL DE SAÚDE, desde que devidamenre comprovada à vantagem e, ainda, ser

observado o disposto na subcláusula anterior;

7.11. Neste caso, poderão os signatários desta Ata de Regrstro de Preços, observadas as condições aqui

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fomecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata,

desde que este fomecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas;

7.12. Durante o prazo de validade desta Ata, seus signatários estão obrigados a fomecer as mercadorias nas

quantidades defnidas no Anexo I desta Ata, nas condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos e nesta Ata;

7.13. Cada contrato que por ventura for firmado com o lomecedor terá vigência de l2 (doze) meses.

8. DO FORNECIMENTO

8. l. O fornecimento do leite especial deverá ser, confoÍne solicitação da Secretaria competente;

8.2. O G) leite especial (s) deverão ser entregues no local e no horri(io defmido na Ordem de Serviço e/ou Nota de

Empenho;

8.3. Conerão por conta dos signatários desta Ata todas as despesas relacionadas a execução do serviço, incluindo,

entre outras que possam existir, seguros, tributos e encargos trabalhistas e previdenciáúos;

8.4. O (s) serviço (s) estará (ão) sujeito (s) à verificação, pela unidade requisitante, da compatibilidade com as

especificações pactuadas no Edital e em seus Anexos;

8.5. No caso de não cumprimento ou inobservância das exigências pactuadas para o fomecimento, nos termos das

previsões do Edital e de seus Anexos, o signatário desta Ata será notificado para que tome medidas no que tange a

mesma no prazo de (24 horas), contada do recebimento da notificação, sem ônus para o Municipio de

Itaituba,trUNDo MTINICIPAL DE SAÚDE e independentemente de eventual aplicaçâo das penalidades cabíveis;



g.6. se houver diferença entre as quantidades constantes na ordem de serviço e/ou Nota de Empenho e as

efetivamente entregues, o sigatário d"sta Atu deverá providenciar a complementação necessária no prazo máximo

de 24 (vinte e quatro) horas, contada do recebimento da notifrcação;

g.7. Para todas as operações de transporte, os signatários desta Ata proverão equipamento, dispositivos, pessoal e

supervisão necessários à execução das tarefas em questão;

8.8. Os sewiços deverão ser executados parceladamente de acordo com a necessidade e Solicitação do FIINDO

MUNICIPAL DE SAUDE.

9. DO PREÇO

g.l.DuranteoprazodevigênciadestaAta,seussignatáriosficamobrigadosaaplicaropelcentualdedescorrto

oferecido no pregão, devidamente registrado no Anexo I desta Ata, sobre os preços da (s) mercadoria (s) que

constam no mesmo Anexo;

9.2. Os preços a serem pagos após a apücação do desconto serão a única e completa remuneração pelos

fomecimentos, incluindo, além do lucro, todas as despesas e custos como ftete, embalagem, seguro, tribqtos de

qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas, dtetas ou indiretas' relacionadas;

g.3. É vedada a alteração do percentual de desconto registrado durante o prazo de validade desta Ata, exceto em

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie;

9.4'DuranteoprazodevalidadedaAtâdeRegistlodePreços,oMunicípiodettaitubaatravésdoFUNDO
MLNICIPAL op sa.ung manterá pesquisa frequente rlos preços de mercado do (s) serviço (s), de forma a verificar

a compatibilidade dos preços registrados nesta Ata com os preços pÍaticados no mercado;

9.4.1. o Município de Itaituba através do FLrllDo MUNICIPAL DE SAUDE, em caso de comprovação de que os

preços registrados são maiores que os vigentes no mercado, convocatá o (s) signatário (s) desta Ata para promover a

ienegociaçao dos preços nela registrados, de forma a tomá-los compatíveis com os de mercado'

IO. DAS OBRIGAÇÔES DO CONTRANTE E DO CONTRATADO

10.i. São obrigações do Município de Itaituba através da Secretaria de Saúde:

l0.l.l. permitir o acesso de funcionários dos signatários destâ Ata às suas dependências, para a entrega das notas

fiscais/faturas;

10.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes aos serviços que venham a ser solicitados pelos

empregados dos signa!íLrios desta Ata;

10.1.3. Impedir que terceiros executem os serviços objeto deste Pregão;

10.1.4. Efetuar, periodicamente, pesquisa de preços do (s) serviço (s), a fun de averiguar a vantagem da proposta e a

médiadepreçosSobaqualseráaplicadoopercentualdedescontoofertadopelossignatáriosdestaAta;

10.1.5. Efetuar o pagamento devido pela Prestação do (s) serviço (s), desde que cumpridas todas as exigências do

Edital e de seus Anexos e desta Ata;

l0.l.6.FazersolicitaçãoformaldaSecretariaso]icitante,paraquesejamPrestadososServiços;

10.1.7. Fiscalizar e acompanhar os se
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10.1.8. Comunicar oficialrnente aos signatários destâ Ata quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave;

10.2. caberá a cada um dos signatários desta Ata, para a perfeita execução do serviço (s) descritos nesta Ata de

Registro de Preços, o cumprimento das seguintes obrigações:

10.2.1. Ser responsáve! em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do (s) serviço (s), tais

como saliirios, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações e outras que ponr'entura venham a

ser criadas e exigrdas pela legislação;

10.2,2. Efetuar o Serviço dentro das especificações e/ou condições constantes no Edital de Pregão e em seus Anexos;

10.2.3. Executar dLetamente o contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas

pelo Município de Itaituba-Prefeitum MunicipaVFLlNDO MI-INICIPAL DE SAUDE;

10.2.4. Ser responsável pelos danos causados diletamente ao Município de Itaituba-Plefeitura MunicipavFUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do Serviço da (s) mercadoria (s)

em apreço;

10.2.5.SerresponsávelporquaisquerdanoscausadosdiretamenteaosbensdepropriedadedoMunicípiode
Itaituba/FUNDO MLTNICIPAL DE iAUDE, ou bens de terceiros' quando estes tenham sido ocasionados por seus

empregados durante o fornecimento do leite especial, objeto desta Ata;

10.2.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município de Itaituba através do FIJNDO

MLTNICIPAL DE SAUDE, obrigando-se a atendel, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade do

leite especial fomecido;

10.2.7. Comunicar por escrito o Município de Itaituba/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE qualquer anormaüdade

de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

10.2.8. Emitir mensalÍnente, relatório dos serviços prestados;

10.2.9. Observar as normas legais de segurança a que está sujeita a atividade; 
,

10.2.10. Manter, durante toda a execução do serviço, em compâtibilidade com âs obrigações assumidas, todas as

condições de habilitação e qualiftcação exigidas no Pregão'

11.i.1. É expressamente proibida à contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município de

Itaituba/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ou que nela ocupe cargo de conliança' durante a vigência desta Ata;

ll.l.2. Ê, expressamente proibida, também, a veiculação de pubücidade acerca desta Ata' salvo se houver prévia

autorização do Município de Itaitubâ/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE'

12, DO PAGAMENTO

12.1. Os pedidos de Pagamen

serão atendidos:

erão ser devidamente instruídos com a seguinte documentação' sem os qua§ nao

1I. OBRIGAÇÔES GERAIS DO CONTRATO

11.1. Deverá cada signatário desta Ata observar, ainda' o seguinte:
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12.2. Atestado de Recebimento e Aprovação, emitido pela Unidade Requisitante;

12.3. Nota Fiscal Fatura ou Nota Fiscal (DANFE);

l2.4.NenhumpagamentoseráefetuadoaossignatáÍiosdestaAtaenquantopendentedellquidaçãoqualquer
obrigaçãofmanceiraouprevidenciâú,semqueissogeredireitoàalteraçãodepreçosouàcompensaçãofmanceira
por atraso de Pagamento;

12.5. O pagamento será etbtuado em até o 5 (Quinto) día subsequente da execução e Serviço' mediante a

ufr"r"nruiao-a" Nota Fiscal (depósito em Conta Corrente do fomecedor)' acompanhadas:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal' Estadual e Municipal do domicilio ou sede da

CONTRATADÀatravésdeCertidõesexpedidaspelosórgãoscompetentes,queestejamdentrodoprazodevalidade
expresso na PróPria ceÍidão;

b)ProvadesituaçãoregularperânteoFundodeGarantiaporTempodeServiço-FGTS(art'27,a,Leín"8.036/90),
aíavés da apresentação do CRF - CertiÍicado de Regularidade do FGTS;

c) prova de situaçâo regulaÍ perânte o Instituto Nacional de Seguridade social-INSS (art 195' § 3" da constituição

Federal), através da apresentação da - Certidão Federal;

d) Prova de situação regular perante o Tribunal Superior do Trabalho (Lei n"12 440/11)'

12.6.NocasodotérminodoprazodepagamentoocolTeremdiasemexpedientenoMunicípiodeltaituba/FLD{Do
úr^rCrt* DE SAUDE o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente;

l2.7.oMunicípiodeltaitubaatravésdoFUNDoMUNICIPALDESAUDEpodeTádeduzirdomontantelPêgaros
valores correspondentes a multâs ou indenizações devidas por signatário desta Ata;

l2.8.opagamentoefefuadonãoisentaráossignatáriosdestaAtadasresponsabilidadesdecorrentesdofomecinrento
do leite esPecial.

13. DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

13.1. A fscalização da contratação será exercida por um leplesentante do FUNDO MTINICIPAL DE SAÚDE' ao

qualcompetirádirimirasdúvidasquesurgiremnocursodaexecuçãodocÔntrâto,edetudodaráciênciaà
Administração.

|3.2.Afscalizaçãodequetrataesteitemnãoexcluinemreduzaresponsabüdadedafornecedora,inclusiveperante
terceiros,porqualquerlrregularidade,aindaqueresultantedeimperfeiçõestecnicas'víciosredibitórios,ouemprego
dematerialinadequadooudequalidadeinferior,e,naoco,rênciadesta,nãoimplicaemcorresponsabilidadeda
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art 70 da Lein'8'666193;

l3.3.ofscaldocontratoanotaráemregistroprópriotodasasoconênciasrelacionadascomaexecuÇãodocontrato,
indicando dia, mês e ano, bem como ;nome dos funcionários evenhjâlmente cnvolvidos, determinando o que for

necessárioàregularizaçãodasfaltasoudefeitosobservadoseencaminhandoosapontamentosàautondade
competente para as providências cabíveis'

a estarào sü s às seguintes Penalidades



o
REPÚBLICA FÉDERATIVA DO BRASIL

14.1.1. Pagamento de multa de O,3o/o (zero virgula três por cento) sobre o valor total do contrato por dia e por
descumprimento de obrigações fxadas no Edital e em seus Anexos, sendo que a multa tem de ser recolhida no prazo
máximo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação pelo Municipio de Itaituba através da Secretaria de Saúde;

14.1.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste pregão, à:

14. 1.2. l. Advertência;

14.1.2.2. MtJJta de atê 10%o (dez por cento) sobre o valor estimado de contratação do Item, no caso de inexecução
total ou parcial do objeto conüatado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficia[ I

14.1.2.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo
prazo de até 2 (dois) anos.

14.1.3. Impedimento de licitar e de contÍatar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
garantido o direito prévio da citaçâo e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabütação perante a própria autoridade que aplicou a penaüdade, o signatário da Ata
que:

14.1.3. l. Deixar de assinar a Ata de Registro de preços;

14.1.3.2. Ensejar o reiardâmento da execução do objeto desta Ata;

14.1.3.3. Não mantiver a proposta, injustifrcadamente;

14. 1.3.4. Comportar-se de modo inidôneo;

14.1.3.5. Fizer declaração falsa;

14.1.3.6. Cometer fiaude fscal;

14. 1.3.7. Falhar ou fraudar na execução do contrato.

l4'2. Comprovado impedimento ou recoúecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração
Pública, o signatrírio desta Ata ficará isento das penalidades;

14.3. As sanções de adveÍência e de impedimento de licitar e contÍatar com a Administração pública poderão ser
aplicadas a signatál-ios desta Ata juntâmente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15. OBRIGAÇÔES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DOS SIGNATÁRIOS DA ATA

15.1. Adicionalrnente, cada um dos signatários desta Ata deverá:

15.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez quc os seus cmprega6os não
manterão nenhum vínculo empregatício com o Contratante;

15.1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vitínas os seus empregados quando da
execução do objeto desta Ata ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência do FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de Itaituba;

15.1.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao Serviço da (s)
mercadoria (s), orignariamente ou vincula prevenção, conexão ou continêncla;

ESTADO DO PARÁ
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15. 1.4. Assumir, ainda, a responsabüdade pelos encargos lscais e comerciais de contratações decorÍentes desta Ata.

16. DAS DISPOSIÇÔES GERAIS

16.1. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência;

16.2. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o Termo de Referência e a

proposta da empresa;

16.3. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei no 10.520102, do Decreto n" 3.555/00, do

Decreto no 7.892113, do Decreto n' 3.722101, da Lei complementar n" 123106, e da Lei n' 8.666/93,

subsidiariamente.

17. DOFORO

17.1. As questões decorentes da execução deste Instrumento que não possam ser dirimidas adminisúativpmente

serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de ltaituba, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado

que seja salvo nos casos previstos no artigo 102, inciso 1, alinea "d" da Constituição Federal;

17 .2. E, para firmeza e vaüdade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (Tr'ês) vias de igual teor e

forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes,

CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.

Itaituba (PA), 25 dc Março de 2020.

IAMAX PRADO

CUSTODIO:7429309s2
CUSTOOlOr7429l095268
2020.03.25 12:24:ll -0100'
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Contratante
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L. C SA COMERCIO E SERVIÇOS

Contratada
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