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ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA 	x.c 

REGIDO PELA LEI N.° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 E SUBSIDIARIAMENTE PELA 
LEI N.° 8.666 DE 21/06/93 ALTERADA PELA LEI N.° 8.883194 DE 08.06.94 E LEI 9.648198 E 
LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR EM VIGOR, LEI 123/2006, LEI 147/2014 E SUAS 
ALTERAÇÕES, DECRETO MUNICIPAL N° 070 DE 31.12.14, DECRETO MUNICIPAL N° 
012 DE 03.01.11 ALTERADO PELO DECRETO N° 058 DE 30.12.15, LEI N° 12.846/2013 9  E 
DECRETO MUNICIPAL N°21 DE 01.06.18. 

LICITAÇÃO COM LOTES COM AMPLA PARTICIPAÇÃO E EXCLUSIVO Às MICROEMPRESAS 
- ME E EMOPRESAS DE PEQUENO FORTE - EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO 1 E III DO 
ART. 48 DA LEI N° 123/2006. 

wj Para o cumprimento do disposto no art. 48 da Lei Complementar 123/2006, a administração pública: 

1 - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 
(Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 7 de agosto de 2014). 

131 - deverá estabelecer, cm certames para aquisição de produtos de natureza divisível, cota de até 25% 
(vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de miciocmpresas e empresas de pequeno porte. 

1. OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de 
gêneros alimentícios destinados aos alunos assistidos pelo Programa de Alimentação Escolar do município 
de Horizonte/CE. 

2. JUSTIFICATIVA: A administração no intuito de ofertar e propiciar uma alimentação de qualidade para 
os alunos assistidos pelas unidades Escolares de ensino fundamental e ensino infantil do Município, 
objetivando as diretrizes que rege o Programa Nacional de Alimentação Escolar no cumprimento da 
Resolução/CD/FNDE N° 26 de junho 2013 visa (muras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios. 

rW 3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO COM FORMAÇÃO DE LOTES E VALORES ESTIMADOS: 
3.1. Os preços de referência foram estimados com base nas pesquisas de preços realizadas pela Central de 
Compras do Município de Horizonte/CE, as quais estão acostadas nos autos do processo licitatório. 

ITEM 
 

DESCRIÇÃO 	 UNI» QTDE v.csTr V. TOTAl, 
Abacate de primeira qualidade, in natura, tamanho médio, tamanho e 

1. 	coloração uniformes e sem defeitos, polpa firme, livres de sujidades. 	Kg 	90 
parasitas, larvas.  

Banana prata tamanho médio (lOOaJ, de primeira qualidade, 'in natura, em 

2 	pencas integras, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, 	
K 	18750 

devendo ser bem desenvolvida, sem danos fisicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte.  
Laranja pera tamanho médio, de primeira qualidade, frutos com grau 

3. máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem 	Kg 	16500 
ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem machucados.  
Maça nacional, de primeira qualidade, in natura, tamanho e cor uniformes, 

4. sem machucados, sem larvas, parasitas e outras impurezas, acondicionada 	Kg 	225 
em caixas de papelão.  

Mamão formosa de primeira qualidade, com 8019 de maturação, Matos de 
S. 	tamanho uniforme, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e 	Kg 	11250 

sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho livre de  
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.<».:..4iafl L-A 	CONCOaÉNaK 
ITEM DESCRIÇÃO -- UTÇIl) 1 QTDE V.IJNIT V. TOTAL 

sujidades, parasitas e larvas, sem machucados.  
Melancia graúda, de primeira qualidade, casca integra, livre de sujidades, 

6. parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem Kg 18000 

desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem machucados. ______  

Melão japonês, de primeira qualidade, tamanho médio, sem machucados, 
7, coloração e tamanho uniformes, com grau de maturação adequado, isento Kg 150 

de_substâncias_  terrosas. _sujidades. 	 _______  

VALOR TOTAL DO LOTE 1 

LOTE 2- COTA EXCLUSIVA ME OU flP  
ITEM DESCRIÇÃO UNI!) QTDE V.UNI'I' V.TOTAL 

Abacate de primeira qualidade, in natura, tamanho médio, tamanho e 
1. coloração uniformes e sem defeitos, polpa firme, livres de sujidades. Kg 30 

parasitas, larvas.  

Banana prata tamanho médio (IOOg), de primeira qualidade, in natura, em 

2 
pecas integras, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta. 

K g 6250 
devendo ser bem desenvolvida, sem danos fisicos 	 oriundos mecânicos oundos do 
manuseio e transporte. 

Laranja pera tamanho médio, de primeira qualidade, frutos com grau 
3. máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem Kg 5500 

ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem machucados.  

Maçã nacional, de primeira qualidade, in natura, tamanho e cor uniformes, 
4. sem machucados, sem larvas, parasitas e outras impurezas, acondicionada Kg 75 

em caixas de papelão.  

Mamão formosa de primeira qualidade, com 80% de maturação, frutos de 
tamanho uniforme, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e 

K g 3750 
sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho livre de 
sujidades, parasitas e larvas, sem machucados. 

Melancia graúda, de primeira qualidade, casca integra, livre de sujidades, 
6. parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem Kg 6000 

desenvolvida e madura, com poipa firme e intacta, sem machucados. 

Melão japonês, de primeira qualidade, tamanho médio, sem machucados, 
coloração e tamanho uniformes, com grau de maturação adequado, isento Kg 50 
de substâncias terrosas, sujidades.  

VALORTOTALDOLOTE2  

ITENI [)ESçRIÇÃ()  UNI) QTDF.1V.UNITIV.TO- VAI 
Batata Inglesa, de primeira qualidade. iii natura, compacta e firme, casca 

1. integra e coloração e tamanho unifórmes, com ausência de sujidades. Kg 4.050 
parasitas e larvas, acondicionadas em sacos de polietileno frestados.  
Beterraba de primeira qualidade, sem folhas, integras e firmes, bulbos de 

2 tamanhos mêdios, uniformes, sem frrimentos ou defeitos, temos sem corpos 
Kg 2.475 

estranhos ou terra aderida à superficie, acondicionadas em sacos de 
polietileno frestados.  

Cebola branca de primeira qualidade, não brotada, sem danos fisiológicos 

3. ou mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenra 
1K 2.625 

e com brilho, intactas, firmes e bem desenvolvidas, acondicionadas em sacos 
de polietileno fresiados.  
Cenoura de primeira qualidade, sem folhas, primeira, tamanho médio, 
uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou 

ICo 5.550 - tenros aderida à superficie externa, integras e firmes, acondicionadas em ° 
sacos de polietileno frestados. ____ ______ 
Tomate vermelho, de primeira qualidade, integros e firmes, tamanho S. 
médio, com aproximadamente 75% de maturação, sem ferimentos ou 1Kg 3.000 
defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme  

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
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CONCORRIlNCIA 
.  

ITEM DESCRIÇÃO - UNID QTDE V.UNIT V. TOTAL 

6. 
Alho ia natura de primeira qualidade, sem a réstia, cabeças de tamanho 
uniforme, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Isento de odores estranhos, 
sub'tãncias nocivas e qualquer outro tipo de impureza   

Kg 1.800 

VALOR TOTAL DO3 

LOTE 4— COTA EXCLUSIVA PARTICIPAÇÃO ME OU EPP  
ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE 1 V.UNIT 1 V. TOTAL 

Batata Inglesa, de primeira qualidade, in natura, compacta e firme, casca 
1. integra e coloração e tamanho uniformes, com ausência de sujidades, Kg 1.350 

parasitas e larvas, acondicionadas em sacos de polietileno frestados.  
Beterraba de primeira qualidade, sem folhas, Integras e firmes, bulbos de 

2 tamanhos médios, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, temos sem corpos i 825 estranhos ou teta aderida á superfície, acondicionadas em sacos de ° 
polietileno frestados.  
Cebola branca de primeira qualidade, não bicuda, sem danos fisiológicos 

3 ou mecãnicos, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos; ou defeitos, tenra K g 875 e com brilho, intactas, firmes;e bem desenvolvidas, acondicionadas em sacos 
de polictileno frestados.  
Cenoura de primeira qualidade, sem folhas, primeira, tamanho médio, 

4. uniforme, sem frrimenros ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou 1C g 1.850 tenros aderida à superficie externa, integras e firmes, acondicionadas em 
sacos de polietileno frestados.  
Tomate vermelho, de primeira qualidade, íntegros e firmes, tamanho 

S. médio, com aproximadamente 75% de maturação, sem ferimentos ou Kg 1.000 
defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho.  
Alho lia natura de primeira qualidade, sem a réstia, cabeças de tamanho 

6. uniforme, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Isento de odores estranhos, 	1(g 600 
substãncias nocivas e qualquer outro tipo de impureza.  

VALOR TOTAl. DO LOTE 4 

.LØflTAMfl4CQflcoRflNaA 	....a 
ITEM. DESCRIÇÃO UNID (2'rDE  V.UNIT V.TOTAL 

Peito de Frango EM FUI congelado, com adição de água de no máximo 
6%. aspecto próprio, não amolecido, e nem pegajoso, cor própria sem 
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprios, com ausência de sujidades, 
parasitas e larvas. Embalagem de polietileno transparente, atôxico, limpo, 
não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento Kg 12.240 do consumo, contendo peso liquido de 1kg, acondicionados em caixas 
lacradas coml0kg. Deverá constar na embalagem dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, data de validade, quantidade do 
produto, n" do registro no SIF, SIE ou SIM, com prazo de validade mínimo 
de 180 dias a partir da data de entrega.  
Coxa e sobrecoxa de frango congelado sem tempero, SEM PORÇÃO 
DORSAL, 	embalados 	individualmente 	ou 	em 	bandejas 	& 	1kg, 
acondicionados em caixas de papelão lacradas e intactas com IS kg com 
identificação do produto, procedência. informação nutricional por porção. 
lote, data de fabricação, temperatura de estocagem, armazenamento e 
conservação, prazo de validade e número do registro no Ministério da 

2 Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Percentual de água K 12 240 inferior ou igual a 10% após descongelamento. Especificações impressas na 
própria embalagem. Características gerais: o produto deverá apresentar cor e 
odor 	característicos. 	sem 	sinais 	de 	fermentação 	pútrida 	ou 	partes 
esverdeadas. NÃO DEVERÁ CONTER NENHUMA OUTRA PARTE 
QUE NÃO SEJA EXCLUSIVAMENTE COXA E SOBRECOXA, 
COMO PARTE DA COSTELA, ETC. Prazo para consumo mínimo de lO 
(dez) 	na data da entrega.  _meses 

VALOR TOTAL DO LOTE S 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, n°5100 Centro -CEP: 62.880'00 Horizonte CIiJ/ 
Fone: (85) 3336.1434 	 / 
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LOTE 6tØTÁflCLUSWAMEOUEPL _____ 
ITEM  DESCRIÇÃO UTÇfl) 1 q- l'DE V.UNIT V. TOTAL 

Peito de Frango EM FILÉ congelado, com adição de água de no máximo 
6%. aspecto próprio, não amolecido, e nem pegajoso, cor própria sem 
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprios, com ausência de sujidades, 
parasitas e larvas. Embalagem de polietileno transparente, atóxico, limpo, 

1. não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento 2.160 
do consumo, contendo peso liquido de 1kg, acondicionados em caixas 
lacradas coml0kg. Deverá constar na embalagem dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais. data de validade, quantidade do 
produto, n° do registro no SEF, SIE ou SIM, com prazo de validade mínimo 
de l8ø dias a partir da data deentrega.  
Coza e sobrecoxa de frango congelado sem tempero, SEM PORÇÃO 
DORSAL, 	embalados 	individualmente 	ou 	em 	bandejas 	de 	1kg, 
acondicionados em caixas de papelão lacradas e intactas com 18 kg com 
identificação do produto, procedência, informação nutncional por porção. 
lote, data de fabricação, temperatura de estocagem. armazenamento e 
conservação, prazo de validade e número do registro no Ministério da 

2 Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do 51K Percentual de água « 2.160 inferior ou igual a 10% após descongelamento. Especificações impressas na 
própria embalagem. Características gerais: o produto deverá apresentar cor e 
odor 	característicos, 	sem 	sinais 	de 	fermentaçio 	pútrida 	ou 	partes 
esverdeadas. NÃO DEVERÁ CONTER NENHUMA OUTRA PARTE 
QUE NÃO SEJA EXCLUSIVAMENTE COXA E SOBRECOXA, 
COMO PARTE DA COSTELA, ETC. Prazo para consumo minimo de lO 
(de?) meses na data da entrega. -- ______ 

VALOR TOTAL DO LOTE 6 1 
LOTEI-AMPISCÔ&Cflt*fiT4ëi  

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE V.UNIT V. TOTAL 
Cone congelado de bovino em cubos de primeira (patinho, coxão mole), 
proveniente 	de 	machos 	sadios, 	abatidos 	sob 	inspeção 	veterinária 	e 
manipulados em condições higiênicas satisfatórias, sem pele e sem gordura 
aparente; aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa; cor: 
vermelho brilhante c uniforme, sem manchas esverdeadas ou pardactntas; 
odor: próprio. Embalado em filme de polietileno resistente, transparente e 
at6xico. limpo, não violado, que garanta a integridade do produto até o , 4.250 momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem ° 
deverá 	conter externamente 	os 	dados 	de 	identificação, 	procedência, 
informação nutiicional por porção, número de lote, data de validade, peso 
do produto, temperatura de estocagem. armazenamento e conservação. 
número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF Prazo para consumo mínimo de 10 (DEZ) meses na data 
da entrega.  
Carne bovina moída congelada, obtida a partir da moagem de massas 
musculares de carcaças de bovinos sadios, abatidos sob inspeção veterinária 
e manipulados cm condições higiénicas satisfatórias, seguido de imediato 
congelamento. Isento de tecidos inferiores como ossos, cartilagens, 
gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulos e nodos linfáticos. 
Aditivos e coadjuvantes de tecnologia/elaboração não serão permitidos. 
Embalagem primária de polietileno transparente, resistente e atóxico, limpo, 

2. não violado, fechamento à vácuo, que garanta a integridade do produto até K g II 050 o momento do consumo, contendo 1 kg. acondicionados em caixas de 
papelão lacradas e intactas com lo kg. A embalagem deverá conter 
externamente 	os 	dados 	de 	identificação, 	proccdtncia, 	informação 
nutricional por porção, número de lote, data de validade, peso do produto, 
temperatura de estocagem, armazenamento e conservação, número do 
registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção 
do SIF. 	Características gerais: o produto deverá apresentar cor vermelho 
brilhante e odor característico, sem sinais de fermentação pútrida ou panes 1 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, no SIOO -- Centro CEP: 62.1180.00 Horizonte CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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LOTE 7- AMPLA CONCORRÊNCIA  
ITEM DESCRIÇÃO 1 UNID QTDE Y.UNIT V. TOTAL 

esverdeadas. Prazo para consumo minimo de lo (dez) meses na data da 
entrega. 

VALOR TOTAL DO LOTE 7  

LOTE S— COTA EXCLUSIVA MEOUEPP  
ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 UNID QTDE V.UNIT V. TOTAL 

Cone congelado de bovino em cubos de primeira (patinho, cedo mole). 
proveniente 	de 	machos 	sadios, 	abatidos 	sob 	inspeção 	veterinária 	e 
manipulados em condições higiênicas satisfatõrias, sem pele e sem gordura 
aparente; aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa; cor: 
vermelho brilhante e uniforme, sem manchas esverdeadas ou pardacentas; 
odor: próprio. Embalado em filme de polietileno resistente, transparente e 
atóxico, limpo, não violado, que garanta a integridade do produto até o 	

" 	750 
momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem  
deverá 	conta 	externamente os dados de identificação, 	procedncia, 
informação nutncional por porção, número de lote, data de validade, peso 
do produto, temperatura de estocagem, armazenamento e conservação, 
número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SW. Prazo para consumo mínimo de 10 (DEZ) meses na data 
da entrega.  
Carne bovina moída congelada, obtida a partir da moagem de massas 
musculares de carcaças de bovinos sadios, abatidos sob inspeção veterinária 
e manipulados em condições higiénicas satisfatórias, seguido de imediato 
congelamento. Isento de tecidos 	inferiores como ossos, 	cartilagens, 
gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulos e nodos linfáticos. 
Aditivos e coadjuvantes de tecnologia/elaboração não serão permitidos. 
Embalagem primária de polietileno transparente, resistente e atóxico, limpo, 
não violado, fechamento à vácuo, que garanta a integridade do produto até 

2 	o momento do consumo, contendo 1 kg. acondicionados em caixas de 	
K 	1.950 

papelão lacradas e intactas com lo kg. A embalagem deverá conter 	g 

externamente 	os 	dados 	de 	identificação, 	procedência, 	informação 
nutricional por porção, número de lote, data de validade, peso do produto, 
temperatura de estocagem, armazenamento e conservação, número do 
registro no Ministério da Agricultura/SW/DIPOA e carimbo de inspeção 
do SIF. 	Características gerais: o produto deverá apresentar cor vermelho 
brilhante e odor característico, sem sinais de fermentação pútrida ou partes 
esverdeadas. Prazo para consumo mínimo de 10 (dez) meses na data da 
entrega.  

VALOR TOTAL DO LOTE g  

L01t9-AMPLACONCORRÊNCIÂ  

ITEM 	-. 	 DESCRIÇÃO 	 UNLI) QTDE V.UNIT V. TOTAl. 

Carne bovina salgada, airada e seca (charque) sem adição de nitrilo e 
nitrato, capa de gordura inferior a 30 0/a. Aspecto do produto: seco; cor: 
marrom claro, característico de carnes salgadas e secas, sem presença de 
coloração rósea característica de produtos airados (nitrilo e nitrato); odor: 

1 	próprio. 	Embalado 	à 	vácuo em 	pacote 	plástico 	de 	500g ou 	1kg, 
	Kg 	6.225 

acondicionados em caixas de papelão lacradas e intactas com 10kg, com 
identificação do produto e do fabricante, informação nutricional por porção, 
numero do lote, data de fabricação, condições de armazenamento e prazo 
para consumo mínimo de 90 dias na data da entrega, número do registro no 
Ministério da Agricultura /S IF /DIPOA e carimbo de inspeção do SIF.  

VALOI TOTAL DO LOTE 9 

LOTE 10- COTA EXCLUSIVA ME OU EI'? 
IrEM 	 DESCRIÇÃO 	 1 UNID QTDE V.UN1T V. [(TIA!. 

1. 1 Carne _bovina salgada, curada_e_seca_(charque)_  sem _adição _de_nitrito_e 1 Kg 	2.075  

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
A. Presidente Castelo Branco, a° sioo Centro - CEP: 62.NO-00 HOM4 CE 
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1.01210- COTA EXCLUSIVA ME OU  
ITEM DESCRIÇÃO  

nitrato, capa de gordura inferior a 30%. Aspecto do produto: seco; cor: 

 UNLL) QTDE V.UNWt\,. TOTAL 

marrom claro, característico de carnes salgadas e secas, sem presença de 
coloração rósea característica de produtos curados (nitrito e nitrato); odor: 
próprio. 	Embalado 	à 	vácuo 	em 	pacote 	plástico de 	500g ou 	1kg, 
acondicionados em caixas de papelão lacradas e intactas com 10kg, com 
identificação do produto e do fabricante, informação nutricional por porção, 
numero do lote, data de fabricação, condições de armazenamento e prazo 
para consumo mínimo de 90 dias na data da entrega, número do registro no 
Ministério da Agrictultura/S1F/DIPOA e carimbo de inspeção do SI?.  

___ 	 VALOR TOTAL DO LOTE 10  

[i 	 LOTE 11- AMPLA CONCORRÊNCIA  
ITEM DESCRIÇÃO UNU) QTDE V.UNIT V. TOtAl. 

Sardinhas em óleo comestível, sem conservantes químicos, pronta para o 
consumo, embalagem lata tipo abre-fácil, com peso líquido de 125g e peso 
liquido drenado de 84g. A embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedència, número de lote, data de fabricação, data de 

Lata 18.000 
validade, quantidade do produto, informação numcional por porção, 
número do registro no Ministério da Agricultura $IF/DIPOA e atender as 
especificações técnicas. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega 

VALOR TOTAL DO LOTE 11   

LOTE p- COTA 'RxcwsvAMgOuÉ»  
ITEM DESCRIÇÃO UNIO QT DE V.UNIT i V. TOTAL 

Sardinhas em óleo comestível, sem conservantes químicos, pronta para o 
consumo, embalagem lata tipo abre-fácil, com peso liquido de 125g e peso 
liquido datado de 84g. A embalagem deverá conter externamente os dados 

1 
de identificação e procedência, número de lote, data de fabricação, data de 

Lata 6.000 
validade, quantidade do produto, informação nuti -icional por porção, 
número do registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA e atenda as 
especificações técnicas. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega. 

VALOR TOTAL 	LÓFEI2  

LOTE 13- AMPLA CONCORRÊNCIA  
ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE V.UNIT V. 'tOTAL 

Arroz branco longo fino tipo 1, embalagem primária de polietileno 
transparente, 	resistente, 	atóxico, 	hermeticamente 	fechado 	por 	termo 
soldagem, com peso líquido de 1 kg. contendo: identificação do produto, 
nome e endereço do empacotador, número de registro do produto no órgão 

1. competente e procedència, informação nutricional por porção, 	data de Kg 2.925 
embalagem e prazo de validade, em fardos lacrados de 30kg (especificações 
impressas na própria embalagem). Isento de moro, odores estranhos, 
parasitas, substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo 
minimo de validade de 6 meses da data da entrega.  
Arroz Pasboilizado longo fino tipo 1, embalagem primária de polietileno 
transparente, 	resistente, 	atóxico, 	hermeticamente 	fechado 	por 	termo- 
soldagem, com peso liquido de 1 kg, contendo: identificação do produto, 
nome e endereço do empacotador, número de registro do produto no órgão 

2. competente e procedência, informação nutricional por porção, data de Kg 24.750 
embalagem e prazo de validade, em fardos lacrados de 30kg (especificações 
impressas tia própria embalagem). 	Isento de mofo, odores estranhos, 
parasitas, substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza Prazo de 
validade nituirno de 6 mescs da data da entrega.  

VALOR TOTAL DO LOTE 13  

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presi4eiite Castelo Branco, o' 5100 Centro -  CEP: 62.830-00 Horizonte- 9$ 
Fone: (8$) 3336.1434 
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•WM 14 -COTA aauvAsftouEn  
ITEM DESCRIÇÃO UNII) QTDE V.UNIT V. TOTAL  

Arroz branco longo fino tipo 1. embalagem primária de polietüeno 
transparente, 	resistente, 	atóxico, 	hermeticamente 	fechado 	por 	termo- 
soldagem, com peso liquido de 1 kg, contendo: identificação do produto, 
nome e endereço do empacotador, número de registro do produto no órgão 

I. competente e procedência, informação nutricional por porção, 	data de Kg 975 
embalagem e prazo de validade, em fardos lacrados de 30kg (especificações 
impressas na própria embalagem). Isento de mofo, odores estranhos, 
parasitas, substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo 
mínimo de validade de 6 meses da data da entrega.  
Arroz Pazboilizado longo fino tipo 1, embalagem primária de polietileno 
transparente, 	resistente, 	atóxico, 	hermeticamente 	fechado 	por 	termo- 
soldagem, com peso liquido de 1 kg, contendo: identificação do produto, 
nome e endereço do empacotador, número de registo do produto no órgão 

2. competente e procedència, informação nuincional por porção, data de Kg 8.250 
embalagem e prazo de validade, em fardos lacrados de 30kg (especificações 
impressas na própria embalagem). 	Isento de mofei, odores estranhos, 
parasitas, substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo de 
validade mínimo de 6 meses da data da entrega.  

VALOR TOTAL DO LOTE 14  

1 	 LOTE 15 EXCLUSIVO ME OU EM   . 
DESCRIÇÃO UNI) i QTDE V.UNIT V.TOTAl 

Feijão carioquinha tipo 1, embalagem primaria polietileno transparente, 
resistente, atõxico, hermeticamente fechado por termo-soldagem, com 
identificação do 	produto, 	contendo: 	nome endereço e 	registro do 
empacotador, numero de registro do produto no órgão competente. 
informação nutricional por porção, data de embalagem e prazo de K g 6.900 
validade e peso liquido de 1 kg (especificações impressas na própria 
embalagem), em fardos lacrados de 30 kg. Grãos secos e limpos, isento de 
mofo, odores estranhos,parasitas, 	substâncias nocivas e quaisquer outro 
tipo de impureza. Prazo de validade mínimo de 6 meses da data da 
entrega.  
Feijão de corda tipo 1, embalagem primária polietileno transparente, 
resistente, atóxico, hermeticamente fechado por termo-soldagem, com 
identificação do produto, 	contendo: 	nome endereço e 	registro do 
empacotador, numero de registo do produto no órgão competente. 

2 
informação nutricional por porção, data de embalagem e prazo de 

3.000 
validade e peso liquido de 1 kg (especificações impressas na própria 
embalagem), em fardos lacrados de 30 kg. Grãos secos e limpos, sendo 
permitido o limite de 2% de impurezas e materiais estranhos, obedecendo 
a portaria 161 de 24/0711987 - M.A. prazo mínimo de validade de 6 
mese' da data da entrega.   

VALOR TOTAL DO LOTE IS  

LOTE £6- EXCLUSIVO ME OU EPP 	 - 	- 	- 
ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE V.UNIT V. TOTAL 

Açúcar Cristal, puro e natural, de l 	qualidade, de safra corrente, 
embalagem 	primária 	de 	polietileno 	transparente, 	resistente, 	atóxico, 
hermeticamente fechado por termo-soldagem, contendo: nome, endereço e 
registro do empacotador, número de registro do produto no órgão 

1 
competente e procedência, informação nutricional por porção, data de 

Kg 18.000 
embalagem e prazo de validade e peso líquido de 1kg (especificações 
impressas na própria embalagem), em fardos lacrados de 30kg. Isento de 
mofo, odores estranhos, parasitas, substãncias nocivas e qualquer outro 
tipo de impureza. Prazo mínimo de validade de 6 meses da data da 
entrega.  

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
At. Presidente Castelo Orna, n 5100 - Cento - CEP: 62.880 Horizo 	CE  
Fone: (85) 3336.1434 
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ITEM  DESCRIÇÃO UNIU QTDF V.UNIT 	V. TOTAL 

Café torrado e moído embalado à vácuo, peso liquido de 250g, NÃO 
TRANSOENICO, com selo de pureza, embalagem primária metalizada 
com identificação do produto e fabricante, informação nutricional por 

2. porção, data de embalagem e/ou prazo de validade, n° do registro no Unid 3.200 
órgão competente, acondicionados em caixa de papelão lacradas e intactas 
contendo 20 embalagens. Prazo mínimo de validade de 8 meses na data da 
entrega. Especificações impressas na própria embalagem.  

VALOR TOTALDO LOTE I6  

LOTE 11-EXCLUSIVO ME OU EPP 
ITEM 	 DESCRIÇÃO UNIU QTDE V.UNIT %TOTAI. 

Farinha de Mandioca classe branca, seca e fina, do tipo 1, embalagem 
primária 	polietileno 	transparente, 	resistente, 	atóxico, 	herineticamente 
fechado por termo-soldagem, com peso liquido de 1 kg, contendo: 
identificação do produto, nome e endereço do empacotador, número de 

1. registro do produto no órgão competente e proced*ncia, informação 
4.500  

nutricional por porção, data de embalagem e prazo de validade, em fardos ° 
lacrados de 30kg (especificações impressas na própria embalagem). Isento 
de mofo, odores estranhos, parasitas, substâncias nocivas e quaisquer 
outro tipo de impureza. Prazo de validade mínimo de 6 meses da data da 
entrega.  
Farinha de milho fixada enriquecida com faro e ácido fólico, FLOCOS 
FINOS, SEM SAL, em embalagem de papel ou de polietileno 
transparente, 	atóxica, 	com 	identificação 	do 	produto 	e 	fabricante, 
informação nutricional por porção, data de embalagem e prazo de 

2. validade e peso liquido de 500 g, acondicionados em fardos lacrados com Pct 21.000 
30 pacotes. Especificacões impressas na propria embalagem. Isento de 
mofo, odores estranhos, substâncias nocivas e quaisquer outro tipo & 
impureza. Prazo mínimo de validade de 6 meses, tendo no máximo 2 
meses de fabricação na ocasião da entrega.  
Fécula de mandioca de primeira qualidade, produto amiláceo extraído da 
mandioca, odor agradável, livre de caráter ácido e rançoso. Embalagem 

3. polietileno atóxica e resistente de 1kg, contendo os dados de identificação Kg 2.100 
do produto, informação nutricional por porção e prazo de validade 
minimt' de 04 meses.  - 

VALOR TOTAL DO LOTE-17  

LOTE i$EXtVOOUflP . 
ITEM 	DESCRIÇÃO  UNI!) QTDE V.L'NIT V,101AL 

Farinha de trigo especial COM FERMENTO- Produto obtido a partir de 
cereal limpo. desgerminado e são, isento de matéria prima terrosa e em 
perfeito estado de conservação. Com  aspecto de pó imo, cor branca ou 

1. 	ligeiramente amarelada, cheiro e sabor próprios. Embalagem plástica ou Kg 400 
papel 	de 	1kg, contendo os dados de 	identificação e 	informações 
nutricionais do produto e prazo de validade mínimo de 04 meses da data 
daentrega.  
Macarrio tipo espaguete, massa com sêmola de trigo, pasteurizado, 
enriquecido com ferro e ácido fólico, embalagem primária polietileno 
transparente, resistente, atóxico, hermeticamente fechado por termo- 
soldagem, sem falhas no fechamento e resistente ao manuseio (que não se 

2 
abra 	com 	facilidade), 	com 	identificação 	do 	produto, 	informação 21.000 
nutricional por porção, data de embalagem, prazo de validade e peso 
liquido de 500 gramas (especificações impressas na própria embalagem), 
acondicionados em fardos lacrados de lO pacotes. Isento de mofo, odores 
estranhos, substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo 
mininio _le validade de ô mesesda data daentrega.  

- VALOR TOTAL DO LOTE IS 

COMISSÃO PERMANENTE 1W PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, n 3100 Centro. CEP: 62.10411-00 Horizo 	CE 
Fone: (85)3336.1434 
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ITEM DESCRIÇÃO UNI) QTDE 1 V.UNIT V. TOTAL 
Biscoito doce tipo coquinho de primeira qualidade, ã base de farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fi5lico, livre de gorduras trans e sem 
recheio, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres 
organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e 
nem se apresentar quebradiço. Embalagem primária em pacotes de 

1. polietileno transparente, resistente e atóxico, lacrados, com identificação Pct 
9.600 

do produto e do fabricante, informação nutricional por porção, data de 
embalagem e prazo de validade e peso liquido mínimo de 300g 
(especificações impressas na própria embalagem), acondicionados em 
fardos lacrados e intactos com 15 pacotes. Isento de mofo, odores 
estranhos, substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo 
minimo de validade de 6 meses da data da entrega.  
Biscoito doce tipo sonido de primeira qualidade, enriquecido com ferro e 
ácido fôlico, livre de gorduras trans e sem recheio, serão rejeitados 
biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais. 
não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar 
quebradiço. Embalagem primária em pacotes de polietileno transparente, 

2. resistente e atóxico, lacrados com identificação do produto. informação Pet 17.600 
nutricional por porção, data de embalagem e prazo de validade e peso 
liquido mínimo de 400g (especificações impressas na própria embalagem), 
acondicionados em fardos lacrados e intactos com 20 pacotes. Isento de 
moro, odores estranhos, substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de 
impureza. Prazo mínimo de validade de 6 meses da data da entrega.  
Biscoito salgado tipo atam aacker, de primeira qualidade, enriquecido 
com ferro e ácido fálico e sem gorduras trans, textura crocante e sem sabor 
amargo residual, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de 
caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de 
dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem primária em pacotes 

3. 
de polietileno transparente, resistente e atóxico, lacrados com dupla Pct 17.600 
embalagem com identificação do produto. informação nutricional por 
porção. data de embalagem e prazo de validade e peso liquido mÍnimo de 
400g (especificações impressas na própria embalagem), acondicionados em 
caixas de papelão lacradas e intactas com 20 pacotes. Isento de mofo, 
odores estranhos, substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. 
Prazo mínimo de validade de 6 meses da data da entrega.  
Bolacha Amanteigada de primeira qualidade, à base de farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fálico, livre de gorduras trans e sem recheio, 
serão 	rejeitados 	biscoitos 	mal 	cozidos, 	queimados e 	de caracteres 
organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e 
nem se apresentar quebradiço. Embalagem primária em pacotes de 

4. 
poliecileno transparente, resistente e atóxico, lacrados com identificação 

pct 14.400 
do produto e do fabricante, informação nutricional por porção, data de 
embalagem e prazo de validade e peso liquido no mínimo SOOg 
(especificações impressas na própria embalagem), acondicionados em 
fardos lacrados e intactos com 20 pacotes. isento de mofo, odores 
estranhos, substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo 
mininm de validade de 6 meses da data da entrega.  

r 	 VALOR TOTAL DO LOTE I9  

ITEM 	 DESCRIÇAO 	 ____ _____ LJNID 911W V 
Biscoito doce tipo coquinho de primeira qualidade, à base de farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fálico, livre de gorduras trans e sem 
recheio, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres 

1. 	organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e PC[ 	2.400 
nem se apresentar quebradiço. Embalagem primária em pacotes de 
polietileno transparente, resistente e atóxico, lacrados, com identificação 

COMISSÃO PERMÀNENTE DE pgioÂo 
Mi. Presidente Castelo Branco, C 51% - Cento. CEP: 62.55040 Hodzosji1- CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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	 LO'IEZO - COTA EXCLUSiVA ME OU  

ITEM  DESCRIÇÃO UNI» QTDE V.UNLT V. TOTAL 

embalagem e prazo de validade e peso liquido minimo de 300g 
(especificações impressas na própria embalagem), acondicionados em 
fardos lacrados e intactos com 15 pacotes. Isento de mofo, odores 
estranhos, substãncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo 
minimodevalidadede6mesesdadatadaentrega.  

Biscoito doce tipo sonido de primeira qualidade, enriquecido com ferro e 
ácido fálico, livre de gorduras trans e sem recheio, serão rejeitados 
biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, 
não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar 
quebradiço. Embalagem primária em pacotes de polietileno transparente, 

2. resistente e atóxico, lacrados com identificação do produto, informação Pct 4.400 
nutricional por porção, data de embalagem e prazo de validade e peso 
liquido minimo de 400g (especificações impressas na própna embalagem), 
acondicionados em fardos lacrados e intactos com 20 pacotes. Isento de 
mofo, odores estranhos, substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de 
impureza.Prazomínimodevalidadede6mesesdadatadaentrega.  
Biscoito salgado tipo mim cncker, de primeira qualidade, enriquecido 
com ferro e ácido fôltco e sem gorduras trans, textura aocante e sem sabor 
amargo residual, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de 
caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de 
dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem primária em pacotes 

3. 
de polietileno transparente, resistente e atóxico, lacrados com dupla Pa 4.400 
embalagem com identificação do produto, informação nutricionai por 
porção, data de embalagem e prazo de validade e peso liquido minimo de 
400g (especificações impressas na própria embalagem), acondicionados em 
caixas de papelão lacradas e intactas com 20 pacotes. Isento de mofo, 
odores estranhos, substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. 
Prazominimo de validade de 6mesesda data da entrega.  
Bolacha Amanteigada de primeira qualidade, Á base de farinha de trigo 
enriquecida com feno e ácido fólico, livre de gorduras trans e sem recheio, 
serão 	rejeitados 	biscoitos 	mal cozidos, 	queimados e 	de caracteres 
organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e 
nem se apresentar quebradiço. Embalagem primária em pacotes de 

4. 
polietileno transparente, resistente e atóxico, lacrados com identificação 

Pct 3.600 
do produto e do fabricante, informação nutricional por porção, data de 
embalagem e prazo de validade e peso liquido no minitno 300g 
(especificações impressas na própria embalagem), acondicionados em 
fardos lacrados e intactos com 20 pacotes. Isente' de mofo, odores 

• estranhos, substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo 
minimode validade dc'(.mesesdadat.idaentrega.  

L 	 VALOR  

r 	
LOTE 21  

ITEM DESCRIÇÃO 1  UNIU Q'l'l)E) V.UNI'l 5'. TOTAL 

isento dc giúten e sem lactose, de primeira qualidade, embalado em sacos 
de polietileno transparente, resistente, atóxico, hermeticamente fechado 

Biscoito Sequilho, feito a base de polvilho doce, gordura vegetal e ovos, 

por termosoldagem, contendo no mínimo 290 gramas, com identificação 

[400 

do produto, ingredientes, rotulagem nucricional, número do lote, data de 
fabricaçãoe prazo de validade (especificações impressas na própria 

l'c  
embalagem). Isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas e 
quaisquer outro tipo de impureza. Prazo mínimo de validade de 6 meses 
da data da entrega, sendo que ÇO% do produto deve estar com suas 
características 	fisicas 	intactas 	(não 	quebrados). 	Livres 
de sujidades ou quaisquer outros tipos de contaminantes como fungos 
e bolores. 

-_- _- VALOR TOTAL DO LOTE 2I  

COM 155A0 PERMANENTE DE PREGÃO 
A'. Prnidente Castelo Branco, n 5100- Centro - CEP: 62.820.00 Horizonte- E 
Fone: (85) 3336.1434 
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LOTE 22- AMPLA CONCORSSNCIA  
[TEM DESCRIÇÃO UNI!) QTDE Y.UNIT V. TOTAL 

Pão massa flua tipo bot dog em embalagem primária plástica resistente e 
atóxica contendo lO unidades e peso liquido de 500g, com identificação do 
produto, informação nurricional por porção, nome e endereço do 
fabricante, data de embalagem e prazo de validade (especificações 
impressas na própria embalagem). Isento de mofo, odores estranhos, 
subsUncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Na entrega o 

18.000 
produto deverá ter data de fabricação máxima de Oldia e prazo mínimo 
para consumo de 05 dias, dentro dos quais não deverá haver alteração das 
características originais do produto, como murchar, mofo, etc. Entrega: 
quinzenal, diretamente nas escolas e centros de educação infantil, de 
acordo com o pedido feito pelo núcleo de alimentação escolar, em veículo 
fechado e higienizado. 

VALOR TOTAL DO LOTE 22  

LOTE 23-COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 
LUtEM DESCRIÇÃO UNI!) QTDE V.UNIT V. TOTAL 

Pão massa fina tipo hot dog em embalagem primária plástica resistente e 
atóxica contendo lO unidades e peso liquido de SOOg, com identificação do 
produto, 	informação nutricional por porção, 	nome e endereço do 
fabricante, data de embalagem e prazo de validade (especificações 
impressas na própria embalagem). Isento de mofo, odores estranhos. 

1 
substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Na entrega o 6.000 
produto deverá ter data de fabricação máxima de Oldia e prazo mínimo 
para consumo de 05 dias, dentro dos quais não deverá haver alteração das 
características originais do produto, como murchar, mofo, etc. Entrega: 
quinzenal, diretamente nas escolas e centros de educação infantil, de 
acordo com o pedido feito pelo núcleo de alimentação escolar, em veículo 

e higienizado.  

VALOR TOTAL DO1OTE 23 

LOTE n W.EXcLUSI'VO ME ou EPP 
ITEM DESCRIÇÃO UNII) 1 Q'WE V.UNIF 	V. TOTAL 

Achocolatado cm $ vitamínado com ferro - rico cm no minimo 05 
vitaminas . à base de cacau, embalagem primária de poliester ou 
polietileno 	metalizado 	ou 	leitoso com 	identificação do produto 	e 
fabricante, informação nutricional por porção, data de fabricação e prazo 
de validade (mínimo de 06 meses da data de fabricação) e registro em 

1. órgão competente, com peso liquido de no mínimo 1 kg (rendimento Kg 3.500 
mínimo 40 porções), em fardos lacrados com 10kg ou caixas de papelão 
REFORÇADO lacradas e intactas com 10kg. Istmo de mofo, odores 
estranhos, 	parasitas, 	substâncias 	nocivas 	e 	qualquer 	outro 	tipo 	de 
impureza. Especificações impressas na própria embalagem ou em etiqueta 
altamente colante, que não possa ser removida facilmente.  
Cereal à base de no minimo 3 canis, pré cozidos, enriquecido com no 
mínimo 5 vitaminas e sais minerais, além de ferro e ácido fólico, 
embalagem 	primária 	de 	poliester 	ou 	polietileno 	metalizado 	com 
identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade mínimo 
de 240 dias (8 meses) da data de fabricação no ato da entrega, com peso 

2 
líquido de 230g, em caixas de papelão REFORÇADO lacradas e intactas 

4.000  
com 24 pacotes. Isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas e 
quaisquer outro tipo de impureza. Especificações impressas na própria 
embalagem ou em etiqueta altamente colante, que não possa ser removida 
facilmente. A embalagem deverã constar externamente, os dados de 
identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, 
peso liquido do produto, número de registro.   

VALOR TOTAL DO LOTE Z4  

LOTE 25- EXCLUSIVO MIE OUP 	 . 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
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ITEM DESCRIÇÃO UNTD QTDE V.UNIT V. TOTAL 
Pó para preparo de bebida à base de soja (Leite de Soja) integral, sem 
lactose, sem gluten, sabor original/natural ou baunilha, enriquecido com 
no minimo lO vitaminas e sais minerais e rico em cálcio, em latas de 
polietileno ou flandres ou alumínio isenta de ferrugem, resistentes, não 

1. violados, 	bem 	vedado. 	Deverá conter externamente 	os 	dados 	de Lata 160 
identificação, procedência, infonnações nutricionais, número de lote, peso 
liquido do produto, número de registro. Validade mínima de 08 (oito) 
meses a partir da data de entrega. Embalagem em lata de no mínimo 300g, 
acondicionadas em caixas de papelão reforçadas e lacradas. 

VALOR TOTAL DO LOTE 2$  

-- 	 LOTE 26 - AMPLA CONCORÜNCIA  
ITEM DESCRIÇÃO UNU) 1 QTDE V.UNIT 1 V. TOTAL 

Mistura para preparo de curau de milho verde com coco em pó, com leite 
em pó integral, enriquecida com no mínimo 5 vitaminas (vitaminas A. C  
B) e ferro, contendo no máximo 500mg de sódio e 5.5g de gordura 
saturada por 	100g, embalagem primária de poliester ou polietileno 
metalizado, com identificação do produto, informação nutricional por 

1.  porção, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 240 dias (8 2.025 meses) na data da entrega, com peso líquido de no mínimo 1 kg 
(especificações impressas na própria embalagem ou em etiqueta altamente 
colante, que não possa ser removida facilmente), acondicionadas em 
caixas de papelão reforçadas, lacradas e intactas com 10kg. Isento de 
mofo, odores estranhos, substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de 
impureza. Entrega: mensal. 
Mistura para preparo de Mingau de Tapioca com leite em pó integral, 
enriquecida com no mínimo 5 vitaminas (vitaminas A, C e D) e ferro. 
SEM O CORANTE ARTIFICIAL AMARELO TARTRÀZINA. 
contendo no máximo SOOmg de sódio e 5,5g de gordura saturada por lOOg, 
embalagem 	primária 	de 	poliester 	ou 	polictileno 	metalizado, 	com 

2 identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade mínimo 
' 2.025 

de 240 dias (8 meses) na data da entrega, com peso liquido de no mínimo 
1 kg (especificações impressas na própria embalagem ou em etiqueta 
altamente 	colante, 	que 	não 	possa 	ser 	removida 	facilmente), 
acondicionadas em caixas de papelão reforçadas, lacradas e intactas com 
10kg. Isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas e quaisquer 

- outro tipo de impureza. Entrega: mensal.  
L 	 VAWIL =AL DO LOTE 2ó 

LOTE 27- COTA Exausn'AMEOUEn  
DESCRIÇÃO  UXID 'QTDE - V.UNIT 	V. TOTAl. 

Mistura para preparo de curau de milho verde com coco em pó, com leite 
em p6 integral, enriquecida com no mínimo 5 vitaminas (vitaminas A. C e 
8) e feno, contendo no máximo 500mg de sódio e 5,5g de gordura 
saturada por lOOg, embalagem primária de poliester ou polietileno 
metalizado, com identificação do produto, informação nutricional por 

1 porção, data de fabricação e prazo de validade minimo de 240 dias (8 Kg 675 meses) na data da entrega, com peso liquido de no mínimo 1 kg 
(especificações impressas na própria embalagem ou em etiqueta altamente 
colante. que não possa ser removida facilmente), acondicionadas em 
caixas de papelão reforçadas, lacradas e intactas com 10kg. Isento de 
mofo, odores estranhos, substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de 
impureza. Entrega: mensal.  
Mistura para preparo de Ming.- de Tapioca com leite em pó integral, 
enriquecida com no mínimo 5 vitaminas (vitaminas A, C e B) e feno, 

2 SEM O CORANTE ARTIFICIAL AMARELO TARTRAZINA, Kg 675 
contendo no máximo 500mg de sódio e 5,5g de gordura saturada por lOOg, 
embalagem 	primária 	de 	poliester 	ou 	polietileno 	metalizado, 	com 
identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade mínimo  

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
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ITEM 1 	 DESCRIÇÃO UNID QTDE V.UNIT V.IOTAL 
de 240 dias (8 meses) na data da entrega, com peso liquido de no minimo 
1 kg (especificações impressas na própria embalagem ou em etiqueta 
altamente 	colante, 	que 	não 	possa 	ser 	removida 	facilmente), 
acondicionadas em caixas de papelão reforçadas, lacradas e intactas com 
10kg. Isento de moto, odores estranhos, substâncias nocivas e quaisquer 
outro tipo de impureza. Entrega: mensal.  

E 	 VALOR TOTAL Do LOTE 27  

LOTE 28-AMPLA.CONCORRÉNCL%  
ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE V.UNIT V. TOTAL 

Leite em pó Integral de 1 °  qualidade, com no .tinimn  6,7g de proteína 
por porção de 26g e rendimento mínimo de 38 porções por pacote. 
Embalagem primária metalizada e peso liquido de no mínimo 1 kg, 
acondicionados em fardos lacrados e intactos com 10 kg. A embalagem 

1. 
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 17 .000 
informações nutricionais, número de lote, peso do produto, data de 
fabricação e prazo de validade, número do registro no Ministério da 
AgriculturafSlF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Isento de mofo, 
odores estranhos, substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. 
Espcciflcaçôes impressas na própria embalagem.   

VALOR TOTAL DO LOTE 2S  

- 	
- 	 LOTE 29-COTA  EXCLUSIVA MEOUEfl - 	- 

ITEM DESCRIÇÃO UNI!) QTDE 1 V.UNIT V. TOTAL 

Leite em pó integral de 1° qualidade, com no mínimo 6,79 de proteína 
por porção de 26g e rendimento mínimo de 38 porções por pacote. 
Embalagem primária metalizada e peso liquido de no minimo 1 kg, 
acondicionados em fardos lacrados e intactos com lO kg. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, K g 3.000 
informações nutricionais, número de lote, peso do produto. data de 
fabricação e prazo de validade, número do registro no Ministério da 
AgriculturafSlF/DIPOA e carimbo de inspeção do 5W. Isento de mofo, 
odores estranhos, substàncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. 
Especificações impressas na própria embalagem.  

- 	 VALOR TOTAL DO! O'Lt 29  

LOTE M) - EXCLUSIVA ME OU EPP 

ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 UNU) QTDE 	V.UNIT 	'LT()TAI. 

Adoçante dietético liquido com Sint Matinal, podendo conter 
edulcorantes artificiais sacarina sádica e ciclamato de sódio, em frascos de 
polietileno atóxico contendo 60m1. Não apresentar na composição xilitol 

1 	
ou sorbitol ou frutose. A embalagem dever conter externamente os dados 	

Unid 	60 
de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, 
quantidade do produto, número de registro. Deverá apresentar validade 
mínima de lO (dez) meses a partir da data de entrega. Registro no 
Ministério da Saúde.  
Colonfico em p6, composto por rubá enriquecido com frrro e ácido fálico 
e suspensão oleosa de urucum, SEM SAL. O produto não deve conter 
quantidade significativa de proteínas. gorduras totais, gorduras saturadas, 
gorduras trans, fibra alimentar e sódio, em pacotes plásticos de IOOg com 

2 	
identificação do produto e fabricante, n° do registro no órgfto competente. 	

Pet 	9.000 
data de embalagem e prazo de validade, acondicionados em fardos 
lacrados de 1kg. Prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data da 
entrega do produto. Especificações impressas na própria embalagem. 
Isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas e quaisquer outro 
tipo de impureza.  

3. 	
Sal 	refinado 	Iodado, 	embalagem 	primária 	polietileno 	transparente, 	

2.100 resistente, atóxico. hermeticamente fechado por termossoldagem, com    

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, t 5100- Centro . CE?: 62.88040 Honzoni 
Fone: (85) 3336.1434 
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LOTE 30- EXCLUSIVA ME OU EP?  
ITEM IWSCRIçÂ0 

identificação do produto e do fabricante, registro no Órgão competente. 
JUNln[QpF V.uNn v .  TOTAI, 

data de embalagem e prazo de validade e peso liquido de 1 kg. 
acondicionados em fardos lacrados com 30 kg. Isento de impurezas. 
Especificações impressas na própria embalagem.  
Tempero condimentado completo caseiro liquido SEM PIMENTA, 
consistente, embalagem primária garrafa plástica contendo 500 ml com 
identificação do produto e do fabricante, n u' do registro no órgão 

4. competente, data de embalagem e prazo de validade, acondicionados em (}rf 2.400 
caixa de papelão lacrada e intacta contendo 12 unidades. Isento de odores 
estranhos, substâncias nocivas e quaisquer outros tipos de impurezas. 
Prazo mínimo de validade de 6 meses da data da entrega.  
Vinagre de álcool, acidez volátil 4%, embalagem primária garrafa plástica 
contendo 500 ml com identificação do produto e do fabricante, registro no 

S. 
órgão 	competente, 	data 	de 	embalagem 	e 	prazo 	de 	validade, 

Grf 2.400 
acondicionados em caixa de papelão lacrada e intacta contendo 12 - 

unidades. Livre de impurezas. 	Prazo minimo de validade de 6 meses da 
data d.t entrega.  

VALOR TOTAL DO LOTE 30  

LOTE 31-EXCLUSIVO ME OU EPP 
ITEM 	 DESCRIÇÃO UNIU QTDE v.UN1T \'. TOTAL 

óleo de soja refinado tipo 1, em garrafa pet com conteúdo de 900 ml com 
identificação do produto e fabricante, informação nutricional por porção, 
n° do registro no órgão competente, data de embalagem e prazo de 

1. validade, acondicionados em caixas de papelão lacradas e intactas Grf 4.000 
contendo 20 unidades. Isento de odores estranhos, substâncias nocivas e 
quaisquer outro tipo de impureza. Prazo de validade mínimo de 6 meses 
da data da entrega.  
Margarina vegetal com sal - 55 a 75% de lipidios, á base de óleos 
vegetais líquidos e interesterificados e sem gorduras trutas, embalagem 
primária pote plástico de 500g contendo identificação do produto e 

2.  fabricante, informação nutricional por porção, data de embalagem e/ou Unid 3.480 
prazo de validade e S.LF., acondicionados em caixa de papelão lacradas e 
intactas. Prazo mínimo de validade de 4 meses da data da entrega. 
Especilicações impressas na própria embalagem. Entrega: mensal.  

VALOR T(Yf4L DO LOTE 31  

3.2. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA FORMAÇÃO DE 
LOTES: 
3.2.1. Critério de julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE 
3.2.2. Justifica-se o critério de julgamento da licitação ser o MENOR PREÇO POR LOTE por ser aquele 

que melhor reflete os anseios da licitação, por ser econômica e logisticamente o mais viável, tendo em vista 
que os produtos agrupados cm lotes são similares, minimizando a cotação  de itens ou lotes de valores 
insignificativos, e o seu agrupamento perfaz um valor maior a ser cotado, sendo um atrativo aos licitantes, 
proporcionando uma maior economia de escala, melhora na padronização, logística e gerencianiento dos 

produtos, já que a unidade gestora solicitará o objeto a um número menor de fornecedores, bem como 

maior agilidade no julgamento do processo. 

3.2.3. Não havendo participante ME ou EPP vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao 
vencedor da cota de ampla concorrência. 
3.2.4. Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação da cota reservada 

deverá ocorrer pelo preço da cota principal, caso este tenha sido menor do que o obtido na cota reservada. 

3.2.5. A proposta final consolidada por item não poderá conter valores unitários e totais superiores ao 
estimado pela Administração, sob pena de desclassificação, independentemente do valor total, devendo o 

licitante readequar o valor dos itens aos valores constantes neste Termo de Referência que compõe o 
processo licitatório. 

-'- 
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4. ENTREGA DOS PRODUTOS: 
4.1. DAS ORDENS DE COMPRAS: 
4.1.1. Os produtos licitados/contratados serão entregues mediante expedição de ORDENS DE 
COMPRAS, por parte da unidade gestora ao licitante vencedor/contratado, que indicarão os quantitativos 
a serem entregues, de acordo com a conveniência e oportunidade administrativa, a necessidade e 
disponibilidade financeira da Contratante. 
4.1.2. A ordem de compra emitida conterá os produtos pretendidos e a respectiva quantidade, devendo ser 
entregue ao detentor/contratado no seu endereço fisico, ou enviada via fac-símile ao seu número de 
telefone, ou ainda remetida via e-mail ao seu endereço eletrônico, cujos dados constem do cadastro de 
fornecedores ou do próprio contrato. 
4.1.3. Observadas as determinações e orientações constantes da ordem de compra, o fornecedor deverá 
fazer a entrega dos produtos no local indicado, dentro do prazo e horários previstos, oportunidade em que 
receberá o atesto declarando a entrega dos produtos. 
4.1.4. O aceite dos produtos pelo óião recebedor não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por 
vicio de quantidade, qualidade ou disparidade com as especificações estabelecidas no anexo do edital 
quanto aos produtos entregues. 

4.2. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: 
4.2.1. Os alimentos congelados e embutidos (carne bovina, carne de charque, coxa e sobrecoxa de frango e 
peito de frango) deverão ser entregues pelo o detentor/contratado diretamente nas Escolas e Centros de 
Educação Infantil, em caminhão refrigerado, apropriado para o transporte de alimentos congelados de 
acordo com a legislação vigente, conservando sua temperatura inferior a -I20c no ato do recebimento e 
bem higienizado, passando antes no Núcleo de Alimentação Escolar para inspeção. A frequência da 
entrega será mensal. 
4.2.2. Pão, frutas, legumes e verduras deverão ser entregues pelos respectivos detentores/contratados 
diretamente nas Escolas e Centros de Educação Infantil, na data especificada na ordem de compra, em 
caminhão fechado e higienizado. As frutas e verduras deverão ser entregues quinzenalmente, ás segundas-
feiras e terças-feiras. 
4.2.3. Todas as demais entregas deverão ser realizadas em caminhão fechado, dentro das normas de 
higiene, de acordo com a legislação vigente. 
4.2.4. O Contratado que atrasar a entrega conforme prazo dado na ordem de compra deverá ser 

fl
automaticamente notificado e terá um prazo de 24 horas para entregar os produtos a partir da data da 
notificação, caso contrário estará sujeito às penalidades previstas no edital. 
4.2.5. Entregar os PRODUTOS NÃO PERECIVEIS no almoxarifado do Núcleo de Alimentação Escolar 
na Rua Baturité, N° 770 Piso térreo do Estádio Domingão, Planalto Horizonte - Horizonte / CE e os 
PRODUTOS PERECWEIS seguindo as orientações acima nos itens 4.2.1 e 422, nos locais e instituições 
de ensino, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da autorização de fornecimento/ordem de 
compra. 
4.2.6. A qualidade flsico..quimica e sanitária do produto será garantida pela empresa contratada. A 
Prefeitura Municipal de Horizonte poderá exigir a troca de produtos entregues a qualquer tempo em caso 
de se constatar desconformidade de conteúdo do produto entregue com o produto aprovado. 
4.2.7. Nos casos de suspeita de problemas na qualidade fisico-química e sanitária do alimento, ou sempre 
que o município achar necessário, o serviço de vigilância ou inspeção sanitária do município ou estado 
devera ser contatado para a realização de inspeção ou coleta de amostras do produto para analise 
laboratorial, às custas da detentora/contratada, se for o caso. Em caso de confirmação da suspeita, a 
empresa deverá substituir, no prazo de 72 horas o(s) produto(s) irregulares pela marca que o município 
exigir. Em caso de recusa, a empresa estará sujeita a aplicação de multa e a ter o contrato rescindido. 
4.2.8. As informações necessárias para emissão da fatura e nota fiscal deverão ser requeridas junto a 
contratante. 
4.2.9. As prorrogações de prazo serão concedidas somente mediante justificativa, permissiva legal e 
conveniência atestada pelo Município de Horizonte/CE. 

coMissÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
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4.2.10. Os produtos licitados/contratados deverão ser entregues, observando rigorosamente as condições 
comidas no termo de referência, no edital, na ata de registro de preços e no contrato e as disposições 
constantes de sua proposta de preços, bem ainda as normas vigentes, assumindo o fornecedor a 
responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual 
e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da execução do fornecimento que lhes sejam imputáveis, inclusive com 
relação a terceiros, e ainda: 
a) A reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
fornecimento em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 
c) Indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do fornecimento. As 
decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do fornecedor deverão ser 
comunicadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 

fl d) A entrega dos produtos deve se efetuar de forma a não comprometer o funcionamento dos órgãos 
solicitantes. 

5. CARTA PROPOSTA; 
5.1. A Cana Proposta, sob pena de desclassificação, deverá ser elaborada em formulário especifico, 
conforme o Anexo II deste instrumento, e enviada exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sem a 
identificação do fornecedor, contendo a caracterização do produto proposto no campo discriminado, 
contemplando os itens, em conformidade com o termo de referência — Anexo 1 do Edital, a qual deverá 
conter: 
5.1.1- A modalidade e o número da licitação; 
5.1.2- Endereçamento à Pregoeira da Prefeitura Municipal & Horizonte; 
5.L3- Prazo de entrega dos bens conforme os termos do edital; 
5.1.4- Prazo de validade da Carta Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias; 
5.13- Os itens cotados, nos quantitativos licitados, segundo a unidade de medida consignada no edital, 
contendo a indicação da marca; 
5.1.6- Os valores unitários e totais de cada item cotado, bem como o valor global da Cana Proposta por 
extenso; 
5.1.7- Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o 

fl fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a 
execução do objeto desta licitação. 
5.1.8- Declaração de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Carta 
Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 
5.2. O encaminhamento de Carta Proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas Cartas Propostas e lances. 
5.2.1 - A Carta Proposta escrita será elaborada em conformidade com o disposto no Anexo II — Modelo de 
Carta Proposta. 
5.2.2. A licitante deverá encaminhar em anexo, no Sistema, sua CARTA PROPOSTA, na forma do 
Anexo II deste Edital, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome 
do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo, ex.: Anexol.zip, e o tamanho de cada arquivo não poderá 
exceder a 500Kb. 
5.3- Os preços constantes da Carta Proposta do licitante deverão conter apenas duas casas decimais após a 
vírgula, cabendo ao Licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os números após as duas casas 
decimais dos centavos, e deverão ser cotados em moeda corrente nacional. 
5.3.1- Os preços propostos deverão estar de acordo com o quantitativo do bem cotado. 
5.12- Nos preços já deverão estar incluídas as remunerações, os encargos sociais, tributários, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais 
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despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro, não cabendo nenhum outro 
ônus que não o valor estipulado na referida Carta Proposta; 
5.13- Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro argumento não 
previsto em lei. 
5.3.4- Os preços a serem cotados deverão levar em conta os preços estimados para a contratação, insertos 
no Termo de Referência, que serão considerados preços máximos para efeito de contratação. Não serão 
adjudicadas Cartas Propostas com valor superior aos preços unitários e totais estimados para a contratação. 
5.33- Na análise das Cartas Propostas de Preços a Pregoeira observará o Menor Preço por Lote, expresso 
em reais. Assim, as Cartas Propostas deverão apresentar o Menor Valor por Lote, 
5.4- Os quantitativos licitados e cotados deverão ser rigorosamente conferidos pelos licitantes. 
5.4.1-A Carta Proposta deve contemplar o quantitativo do item em sua totalidade conforme licitado. 
53- O prazo de validade da Carta Proposta não pode ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos da sessão 
de abertura desta licitação, conforme artigo 6 0  da Lei n°. 10.52012002. Caso a licitante não informe em sua 
Carta Proposta o prazo de validade, será considerado aquele definido neste Edital. 
5.6- A apresentação da Cana Proposta de preços implica na ciência clara de todos os termos do edital e seus 
anexos, em especial quanto à especificação dos bens e as condições de participação, competição, julgamento 
e formalização da ata de registro de preços e do contrato, bem como a aceitação e sujeição integral às suas 
disposições e à legislação aplicável, notadamente às Leis Federais n° 10.520/02 e 8.666/93. 
5.7- Somente serão aceitas Canas Propostas elaboradas e enviadas através do sistema, inclusive quanto aos 
seus anexos, não sendo admitido o recebimento pela Pregoeira de qualquer outro documento, nem 
permitido ao licitante fazer qualquer adendo aos entregues à Pregoeira por meio do sistema. 
5.8- Será desclassificada a Cana Proposta apresentada em desconformidade com o disposto neste item. 
5.9- Encerrada a fase de lances e/ou negociação, havendo ou não mudança do preço inicial, depois de 
declarado aceito o preço proposto, o licitante vencedor deverá encaminhar Carta Proposta final 
consolidada, em original, devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de 03 (três) 
dias úteis, para o endereço; Av. Presidente Castelo Branco, 5100, Centro, Horizonte-Ce, CEP 62.880-00. 
Att. Comissão Permanente de Pregão de Horizonte-Ce. 
5.9.1-A Carta Proposta final consolidada deverá ser apresentada em língua portuguesa, com a identificação 
da licitante, sem emendas ou rasuras, datada, devidamente rubricada em todas as folhas e assinada pelo 
representante legal da empresa, contendo os seguintes dados: 
a) Dados bancários da licitante: Banco, Agência e Conta-Corrente. Obrigatório somente para a licitante 
vencedora da licitação. Neste caso, os dados bancários poderão ser apresentados após o julgamento da 

fl licitação; 
b) Nome do proponente, endereço, telefone, identificação (nome pessoa fisica ou jurídica), aposição do 
carimbo (substituível pelo papel timbrado) com o n° do CNPJ ou CPF; 
c) Relação dos dados da pessoa indicada para assinatura da Ata de Registro de Preços e do Contrato, 
constando o nome, CPF, RG, nacionalidade, naturalidade, estado civil, profissão, endereço completo, 
incluindo Cidade e LJF, cargo e função na empresa, bem como cópia do documento que dá poderes para 
assinar Ata de Registro de Preços e Contrato em nome da empresa. Obrigatório para a licitante vencedora 
da licitação. Neste caso, os dados poderão ser apresentados após o julgamento da licitação. 
5.9.2- A Carta Proposta final consolidada deverá conter todos os requisitos tratados no subirem 5.1. 
inclusive retratar os preços unitários e totais, de cada item ao novo valor proposto, atualizados em 
consonância com o preço obtido após a fase de lance/negociação. 
5.9.3. A proposta final consolidada por item não poderá conter valores unitários e totais superiores ao 
estimado pela Administração, sob pena de desclassificação, independentemente do valor total, devendo o 
licitante readequar o valor do(s) item(ris) aos valores constantes no Termo de Referência que compõe o 
processo licitatório do qual este Edital é pane integrante. 

6- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
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6.1-OS INTERESSADOS NÃO CADASTRADOS NA PREFEITURA DE HORIZONTE, na forma dos 
artigos 27 a 31 da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada, habilitar-se-ao à presente licitação 
mediante a apresentação dos documentos abaixo relacionados (sub itens 6.3 a 6.7), os quais serão 
analisados pela Pregoeira quanto à sua autenticidade e ao seu prazo de validade. 
6.2- Os documentos de Habilitação compreendidos nos itens 6.3 a 6.7 deste Edital deverão ser remetidos 
imediatamente, no prazo máximo de 03 (três) horas, após a solicitação da Pregoeira, por e-mail à Comissão 
Permanente de Pregão, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, no prazo de 03 
(três) dias úteis, contado a partir do 1° dia útil subsequente ao envio eletrônico. 
6.2.1-O e-mail para envio dos documentos necessários à habilitação é: pregãohorizonte.ce.gov.br  
6.2.2- O endereço para entrega dos documentos em original ou cópia autenticada é: Av. Presidente Castelo 
Branco, 5100, Centro, Horizonte-Ce, CEP 62.880-00. Au. Comissão Permanente de Pregão de Horizonte-
Cc. 

63- RELATIVA À HABILITAÇÃO ~DICA: 
6.3.1-REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa firma individual, no registro público de empresa 

fl mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o 
registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz. 
6.3.2-ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL E TODOS OS SEUS ADITIVOS 
E/OU ULTIMO ADITIVO CONSOLIDADO em vigor devidamente registrado no registro público de 
empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; devendo, no caso da licitante 
ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da 
Junta onde tem sede a matriz. 
6.3.3-INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas no 
Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria em exercício; devendo, no 
caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro no Cartório de Registro das Pessoas 
Jurídicas do Estado onde opera com averbação no Cartório onde tem sede a matriz. 
6.14- DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
6.3.5- Documento Oficial de Identificação Válido (Com Foto) e comprovante de CPF, do Sócio - 
Administrador e ou Titular da Empresa. 

6.4- RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
6.4.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
6.4.2- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, se houver, 
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
6.43- Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União (inclusive 
contribuições sociais), com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014; 
6.4.4-Prova de Regularidade relativa a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante. 
6.43-Prova de Regularidade relativa a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante; 
6.4.6-Prova de regularidade relativa ao fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS); 
6.4.7-Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de Certidão Negativa, nos termos do Titulo Vil-A das Consolidações das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943. 

6.5- RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
6.5.1. Certidão negativa de falência ou concordata/recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica; 
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6.5.2. Capital social mínimo ou patrimônio liquido correspondente a 10% (dez por cento) do valor 
arrematado, podendo a comprovação ser feita através da apresentação da Certidão Simplificada emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante ou outro documento legal. 

6.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
6.6.1- Atestado de desempenho anterior fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com 
identificação do assinante, comprovando aptidão da licitante para desempenho de atividades compatíveis 
com o objeto da licitação. 
6.6.1.1- Em se tratando de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito privado, este deverá vir 
obrigatoriamente com firma reconhecida do assinante; 
6.6.1.2-O atestado deverá ser emitido em papel timbrado que identifique a pessoa jurídica declarante, com 
nome e cargo do signatário; 
6.6.13- Não será aceito atestado emitido pelo licitante em seu próprio nome, nem os que se refiram a 
períodos de testes, demonstrações ou utilização não comercial, e nenhum outro que não tenha se originado 
de contratação; 
6.6.1.4- Os licitantes deverão apresentar apenas atestado necessário e suficiente para comprovação do 
exigido; 
6.6.13- O atestado deverá conter as seguintes informações básicas: 
a) Nome do contratado e do contratante; 
b) Identificação do contrato com tipo ou natureza dos produtos; 
c) Declaração satisfatória na entrega do objeto. 

6.7- DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
6.7.1 - Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei N°. 9.854, de 27/10/1999, publicada no 
DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do art. 7°, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em 
trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante 
nos Anexos deste edital; 
6.7.2- Declaração, sob as penalidades cabíveis, de que a licitante não foi declarada inidônea para licitar ou 
contratar com a administração pública, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei N°. 8.666/93 e da 
inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores (art. 32, §2°, da Lei W. 8.666/93), conforme modelo constante nos Anexos deste 
edital. 

6.8- No caso de LICITANTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS NA PREFEITURA DE 
HORIZONTE, a documentação mencionada nos subitens 6.3 a 6.5 poderá ser substituída pela 
apresentação do Certificado de Registro Cadastral (CRC) junto à Prefeitura de Horizonte, assegurado, neste 
caso, aos demais licitantes, o direito de acesso aos dados nele constantes, o qual deverá ser entregue 
acompanhado dos documentos tratados nos subitens 6.6 e 6.7 deste edital, cuja autenticidade e prazo de 
validade serão analisados pela Pregoeira. 
6.8.1- A documentação constante do Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Horizonte deverá 
encontrar-se dentro do prazo de validade e atender ao disposto neste edital. 
6.9- Será inabilitado o licitante que não atender as exigências deste edital referentes à fase de habilitação, 
bem como apresentar os documentos defeituosos em seus conteúdo e forma. 

7. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
7.1. A ata de registro de preços terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da data da sua 
assinatura, improrrogáveis. 

8. DO PREÇO, DO PAGAMENTO, REAJUSTE E R.EEQUJLÍBIUO: 
8.1. PREÇOS: Os preços ofertados devem ser apresentados com a incidência de todos os tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e 
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demais despesas previsíveis que possam incidir sobre o fornecimento dos produtos licitados/contratados, 
inclusive a margem de lucro. 
8.2. PAGAMENTO: O pagamento será feito na proporção da entrega dos produtos solicitados, segundo as 
ordens de compras/autorizações de fornecimento expedidas pela Administração, de conformidade com as 
notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo gestor da despesa, acompanhadas das certidões federais, 
estaduais e municipais, CRF Fgts e CND trabalhista do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as 
condições da proposta. 
8.2.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada 
no subitem 81, observadas as disposições edita.lícias e contratuais, através de crédito na conta bancária do 
fornecedor ou através de cheque nominal. 
8.3. REAJUSTE: Os valores constantes da Ata de Registro de Preços são irreajustáveis. 
8.4. REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem 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 extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal 
situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as panes pactuaram inicialmente entre os encargos 
do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do art. 65, II, "d" da Lei N °. 
8.666/93, alterada e consolidada. 

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
9.1. As despesas decorrentes dos futuros contratos correrão à conta dos recursos respectivos, nas dotações 
orçamentárias do órgão solicitante. 

10.FISCAL DO CONTRATO: 
10.1. A Fiscalização dos Contratos será exercida pela servidora: Patrícia Mara Lima de Queiroz Pena 
Fone - Nutricionista, especialmente designada pelo Ordenador de Despesas, a qual deverá exercer em 
toda sua plenitude a ação de que trata a Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada. 

11. OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
11.1. As panes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento 
convocatório, termo de referência, contrato e proposta, da Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada e da 
Lei N°. 10.520/02. 

fl 11.2- A CONTRATADA obriga-se a: 
11.2.1. Assinar e devolver a ordem de compra ao órgão solicitante no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, a contar da data do seu recebimento. 
11.2.2. Entregar os produtos licitados/contratados no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do 
recebimento da ordem de compra, nos locais determinados pelo órgão solicitante, observando 
rigorosamente as especificações contidas no contrato, no termo de referência, nos anexos e disposições 
constantes de sua proposta de preços, assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, 
taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou 
extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do fornecimento do 
objeto, que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, e ainda: 
a) A reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 
o acompanhamento pelo órgão interessado; 
e) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento, 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1 °  do art. 65 da Lei 
N°. 8.666/93; 
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d) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelosórgàos solicitantes, cujas reclamações se obriga a 
atender prontamente, bem como dar ciência ao mesmo, imediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar quando da execução do contrato. 
11.2.3. No caso de constatação da inadequação do objeto licitado às normas e exigências especificadas no 
termo de referência, no edital ou na proposta de preços da CONTRATADA, a CONTRATANTE os 
recusará, devendo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas ser adequados ás supracitadas condições; 
11.3. A CONTRATANTE obriga-se a: 
a) Exercer a fiscalização da execução do trabalho; 
b) Indicar o local e horário em que deverão ser entregues os produtos. 
e) Permitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de 
segurança. 
d) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas no contrato. 

12. SANÇÕES: 
12.1. O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta de preços, não assinar a ata 

fl de registro de preços ou termo de contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução dos serviços, não mantiver a proposta ou lance, falhar 
ou fraudar na execução dos serviços, comportar-se de modo inidóneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com o Município de Horizonte/CE e será descredenciado no Cadastro do 
Município de Horizonte/CE pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes 
multas e das demais coniinações legais: 
I. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor detentor da ata de registro de preços ou da contratação no 
caso de: 
a) Recusar em celebrar a ata de registro de preços ou termo de contrato quando regularmente convocado; 
b) Apresentar documentação falsa exigida para o certame: 
c) Não manter a proposta ou lance; 
cl) Fraudar na execução do contrato; 
e) Comportar-se de modo inidóneo; 
H. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega do objeto solicitado, 
contados do recebimento da ordem de compra no endereço constante do cadastro de fornecedores ou do 
contrato, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor da compra, caso seja inferior a 30 (trinta) 
dias, no caso de retardamento na entrega; 
ifi. Multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da compra, na hipótese de atraso superior a 30 

fl (trinta) dias; 
12.2. Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos às atividades da 
Administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por pane do 
licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, na ata de registro de preços, no contrato 
ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, 
sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei N°. 
10.520/02, as seguintes penas: 
a) Advertência; 
b) Multa de 1% (um por cento) até 203'o (vinte por cento) sobre o valor objeto da ordem de compra, ou do 
valor global máximo da ata ou contrato, conforme o caso; 
12.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao tesouro municipal no prazo de 05 (cinco) dias a 
contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM. 
12.3.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento 
a que o licitante fizer jus. 
12.3.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado 
administrativamente ou inscrito como dívida ativa do município e cobrado mediante processo de execução 
fiscal, com os encargos correspondentes. 
12.4. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sanções serão aplicadas após regular processo 
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório. 
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12.4.1. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, 
garantidos os seguintes prazos de defesa: 
a) 05 (cinco) dias úteis para as sanções exclusivamente de multa e advertência; 
b) lO (dez) dias corridos para a sanção de impedimento de licitar e contratar com o Município de 
Horizonte/CE e descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Horizonte/CE pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos. 
12.4.2. Para todo ato inconveniente ou ilícito que tenha indício de causar dano ou prejuízo a 
Administração Pública ou ao erário deverá inaugurar um procedimento administrativo de apuração dos 
fatos. Os casos ocorridos durante os procedimentos licitatórios serão comunicados oficialmente e, 
devidamente instruído, pela Pregoeira à Procuradoria Geral do Município para apuração. 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
13.1. Este termo de referência, visa atender as exigências legais para o procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Eletrônico para registro de preços, constando todas as condições necessárias e 
suficientes, ficando proibido por este termo exigir cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam, ou 

9) frustrem o caráter competitivo e estabeleçam preferências ou destinações em razão de naturalidade dos 
licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para sua especificação, conforme 
disposto nos incisos 1, II e Ill do art. 30  da Lei N°. 10.520/02. 
13.2. Reproduza-se este termo de referência na minuta do edital e no edital, não exibindo o valor estimado 
aos licitantes antes de concluído a fase de lances. 
13.3. Vale ressaltar que, no pregão, a Lei n° 10.520/02 e os Decretos n° 3.555/00 e n° 5.450/05 
não exigem a obrigatoriedade do orçamento referente ao valor estimado como um anexo ao edital. "Na 
licitação na modalidade pregão, o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários não constitui um 
dos elementos obrigatórios do edital, devendo estar inserido obrigatoriamente no bojo do processo relativo ao certame. 
Ficará a critério do gestor, no caso concreto, a avaliação da oportunidade e conveniência de incluir esse orçamento tio 
edital ou de informar, no ato con vccatório, a sua disponibilidade aos interessados e os meios para obtê.lo." (Acórdão n° 
114/2007, Plenário, rei. Mm. Benjamin Zymier). 

rái 
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 0  2018.12.06.1 -SRP 

ANEXO-11 
MODELO DE CARFA PROPOSTA 

CARTA DE PROPOSTA 
Número do Pregão: 

Objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de 
gêneros alimentícios destinados aos alunos assistidos pelo Programa de Alimentação Escolar do 
município de Horizonte/CE. 
Itens: 
Especificação do Objeto: 
(constando toda a especificação do Anexo 1) 

Quantidade: 

Marca: 

Valor unitário de cada Item (em R$):  

Valor total do Lote (em R$): 

Valor total dos Lotes (em R$): 

Prazo de Entrega: 

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas 
incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à 
execução do objeto desta licitação. 
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e 
que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório 
(edital). 

Data: 

t 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÓNICO N.° 2018.12.06.1 - SRP 

1. - DOCUMENTO EXIGIDO NA HABILITAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

[I(I)3 1 4 IS1SS II (s?XW'XSI '.1.1 S) IiI Si I.J 4$ 1) (s P3 

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de 
prova em processo licitatório, junto ao Município de Horizonte, Estado do Ceará, que, em 

fl cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e 
ao inciso XXXIII, do artigo 7 0, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho 
algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

b) Declaração, sob as penalidades cabíveis, que a licitante não foi declarada inidônea para licitar e 
contratar com a Administração Pública, e da inexistência de fito superveniente impeditivo de sua 
habilitação ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme modelo 
constante dos Anexos deste edital (art.32, §2°, da Lei n.° 8.666/93). 

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

(CE), ______ deL 	 20 

n 
DECLARANTE 

COMISSÃO PERMANENTE DE PR À() 
Av. PrSdente Cagdo Banco, a °  5100 -  Ccntn,- (EI': 62.880-00 Horizonte- CE 
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2018.12.06.1 - SRP 

JtÇ.QS 	i 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. - 
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2018.12.06.1 - SRP 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

Pelo presente instrumento, o Município de Horizonte/CE, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita no CNPJ N°. 23.555.196/0001-86 e CGF sob o N.° 06.920.288-5, com sede na Av. Presidente 
Castelo Branco, N°5100, Centro, HORIZONTE/CE . CEP 62.880-000 - Horizonte - Ceará, através da 
Secretaria Municipal de Educação, neste ato representado pelo, Sr. Reginaldo Cavalcante 
Domingos, doravante denominado ORDENADOR DE DESPESAS, considerando o julgamento da 
licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2018.12.06.1 - SRP, com a homologação 
datada de  , RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) signatária(s), 
conforme relação constante no anexo II desta ata registro de preços, nas quantidades estimadas e 
máximas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas, atendendo às condições previstas 
no instrumento convocatório e as constantes desta ata de registro de preços, em conformidade com as 
disposições a seguir. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. Processo de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2018.12.06.1 - SRP, 
sujeitando-se as panes às normas constantes do Decreto Municipal N° 012 de 03.01.11 e Decreto 
Municipal N°058 de 30.12.15, da Lei N°. 8.666/93 e suas alterações, e da Lei W. 10.520/02. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1. Constitui objeto da presente ata a Seleção de melhor proposta para registro de preços visando 
faturas e eventuais aquisições de gêneros alimentícios destinados aos alunos assistidos pelo 
Programa de Alimentação Escolar do município de Horizonte/CE, (com ampla participação e cotas 
exclusivas à ME e EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referência, constante do 
anexo 1 do presente edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2018.12.06.1 - SRP, no qual restaram 

fl classificados em primeiro lugar os licitantes signatários nominados nos anexos 1 e II desta ata de 
registro de preços. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
3.1. A presente ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 
assinatura, improrrogáveis. 

CLÁUSULA QUARTA - DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
4.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria Municipal de Educação, no seu aspecto 
operacional. 

CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
5.1. Os preços registrados, a especificação dos produtos, os quantitativos, marcas, empresas 
fornecedoras e representantes legais, encontram-se elencados nos anexos 1 e fl da presente ata de 
registro de preços, estando os preços das propostas de preços registrados por item. 

CLÁUSULA SEXTA - DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO 
6.1. Os produtos licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da 
expedição da ordem de compra/fornecimento pela local indicado pela CONTRATANTE. 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Casulo Brinco, e 5100- Centro. CEP: 62.880-00 Horizonte- CI? 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
7.1. A Ata de Registro de Preços não obriga o Município de Horizonte/CE a fumar qualquer 
contratação, nem mesmo nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para 
aquisição do(s) objeto(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a 
preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 
7.2. As contratações com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por 
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra 
ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei ne 8.666/93, alterada e consolidada. 
7.2.1. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de 
fornecimento, observadas as condições fixadas no instrumento convocatório, nesta ata e seus anexos, e 
na legislação pertinente. 
7.3. Os contratos eventualmente celebrados em decorrência desta ata de registro de preços serão 
tratados de forma autônoma e se submeterão a todas as disposições constantes da Lei N°. 8.666/93, 

ri inclusive quanto às prorrogações, alterações e rescisões. 
7.4. Os produtos licitados serão entregues mediante expedição de Ordens de Compras por parte da 
Administração Municipal, de acordo com a conveniência e oportunidade administrativas, a 
necessidade e disponibilidade financeira da Contratante. 
7.4.1 A ordem de compra será encaminhada ao fornecedor que deverá assiná-la e devolvê-la ao 
Município de Horizonte/CE no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do seu 
recebimento. 
7.5. Se o fornecedor com preço registrado recusar-se a assinar a ordem de compra, sem prejuízo das 
respectivas sanções aplicáveis, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na 
licitação, respeitadas as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado. 

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO E DO REEQUILII3RIO ECONÔMICO 
FINANCEIRO 
8.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo 
Município de Horizonte/CE, na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de 
fornecimento/ordens de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente 
atestadas pelo gestor da despesa, acompanhadas das certidões federais, estaduais e municipais, todas 

fl atualizadas, observadas as condições da proposta e os preços devidamente registrados. 
8.2. Por ocasião da entrega dos produtos a CONTRATADA deverá apresentar recibo em 02 (duas) 
vias e a respectiva nota fiscal. A fatura e nota fiscal deverá ser emitida em nome do Município de 
Horizonte/CE. 
8.2.1. Todas as informações necessárias à emissão da fatura/nota fiscal deverão ser requeridas junto 
ao Município de Horizonte/CE - ÓRGÃO CONTRATANTE. 
8.3. O Município de Horizonte/CE efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em 
conta corrente mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos 
subitens anteriores, observadas as disposições editalícias e desta ata. 
8.3.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/ faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-
se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 
8.3.2. Para cada ordem de compra, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal/fatura. 
8.3.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "on-line" às certidões apresentadas, para 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 
8.3.4. Constatada a situação de irregularidade junto à fazenda pública, o fornecedor será comunicado 
por escrito para que regularize sua situação, no prazo estabelecido pelo Município de Horizonte/CE, 
sendo-lhe facultada a apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação 
das penalidades cabíveis. 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
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8.3.5. Nenhum pagamento isentará o fornecedor das suas responsabilidades e obrigações, nem 
implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
8.4. REAJUSTE: Os valores constantes da Ata de Registro de Preços são irreajustáveis 
8.5. Na hipótese de sobrevirem 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 área econômica extraordinária e extracontratual, 
poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação, e antes de 
recebida a ordem de compra, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos da CONTRATADA e a retribuição da Administração para a justa remuneração do 
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio económico-financeiro inicial do contrato, na 
forma do art. 65, II, "d" da Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada. 
8.5.1. Os preços registrados que sofrerem reequilíbrio não ultrapassarão aos preços praticados no 
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da 
proposta de preços e aquele vigente no mercado à época do registro. 

fl 8.5.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o Município de 
Horizonte/CE solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de 
forma a adequá-lo. 
8.5.3. Fracassada a negociação com o primeiro colocado o Município de Horizonte/CE convocará as 
demais empresas com preços registrados, se for o caso, ou ainda os fornecedores classificados, 
respeitado as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado, para redução 
do preço; hipótese em que poderá ocorrer alterações na ordem de classificação das empresas com preço 
registrado. 
8.5.4. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 
inferiores à média daqueles apurados pelo Setor de Cotação de Preços do Município de Horizonte/CE, 
responsável pela elaboração e emissão da referida planilha, assim também, dirimidas as eventuais 
dúvidas que possam surgir. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
9.1. São obrigações do fornecedor: 
a) Entregar os produtos licitados dentro dos padrões estabelecidos pelo Município de Horizonte/CE, 
de acordo com o especificado no instrumento convocatório, nesta ata de registro de preços e no termo 

fl de referência, que faz parte deste instrumento, observando ainda todas as normas técnicas que 
eventualmente regulem o fornecimento, responsabilizando-se ainda por eventuais prejuízos 
decorrentes do descumpriniento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida. 
b) Assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem 
federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato que lhes sejam 
imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência do fornecimento. 
c) A reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 
d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município de Horizonte/CE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 
e) Indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato. As 
decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATADA 
deverão ser comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
O Entregar os produtos de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços do Município de 
Horizonte/CE. 
g) Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os produtos que 
estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de 
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faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto 
solicitado. 
h) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município de Horizonte/CE, cujas 
reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência ao mesmo, imediatamente e por 
escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato. 
i) Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do Município de Horizonte/CE, no tocante ao 
fornecimento dos produtos, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ata de registro 
de preços. 
j) Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive 
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza. 
1) Comunicar imediatamente ao Município de Horizonte/CE qualquer alteração ocorrida no endereço, 
conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência. 
iii) Possibilitar ao Município de Horizonte/CE efetuar vistoria nas suas instalações, a fim de verificar 
as condições para atendimento do objeto contratual. 

fl n) Substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus para o Município de Horizonte/CE, no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas úteis da recusa, no todo ou em parte os produtos recusado pela 
Administração, caso constatadas divergências nas especificações, às normas e exigências especificadas 
no edital ou na sua proposta de preços. 
o) Providenciar, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, por sua conta e sem ônus para o Município de 
Horizonte/CE, a correção ou substituição, dos produtos que apresentem defeito de fabricação. 
p) A empresa vencedora deverá fazer ajustes nas peças, a pedido da administração quando houver 
necessário. 
a) Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, 
documentos, especificações técnicas e comerciais dos produtos do Município de Horizonte/CE, de que 
venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não 
com o fornecimento objeto desta ata. 
r) Arcar com as despesas com embalagem, seguro e transporte dos produtos até o (s) local (is) de 
entrega. 
s) manter, durante a vigência desta ata de registro de preços, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no edital relativo á licitação da qual decorreu o presente ajuste. 
9.2. São responsabilidades do fornecedor ainda: 

fl a) Toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em 
questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam 
eventuais decisões judiciais, eximindo o Município de Horizonte/CE de qualquer solidariedade ou 
responsabilidade. 
b) Toda e qualquer multa, indenização ou despesa imposta ao Município de Horizonte/CE por 
autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado 
na execução do fornecimento, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao Município de 
Horizonte/CE, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao 
fornecedor, o valor correspondente. 
9.2.1. O fornecedor detentor do registro autoriza o Município de Horizonte/CE a descontar o valor 
correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos 
que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, 
assegurada a prévia defesa. 
9.2.2. A ausência ou omissão da fiscalização do Município de Horizonte/CE não eximirá o 
fornecedor das responsabilidades previstas nesta Ata. 
9.3. Todo o produto deverá ser comprovadamente de primeira qualidade não sendo admitido, em 
hipótese alguma, a entrega de produto reutilizado ou recondicionado; 
9.4. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, 
não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos 

------- 
coMissÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente castelo Branco, n"5100 - Centro. CEP: 62.880-00 Horizonte- CE 
Fone: (85) 3336.1434 



PREFEITURA 
MUNICIPAL IW 
HORIZONTE 

serviços objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento 
dos prazos e demais condições estabelecidas. 

CLÁUSULA DEZ - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
10.1. O MUNICÍPIO DE HORIZONTE /CE obriga-se a: 
a) Indicar o local e horário em que deverão ser entregues os produtos. 
b) Permitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da entrega desde que observadas as normas 
de segurança. 
e) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta ata de registro de preços. 
d) Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados 
permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 

CLÁUSULA ONZE - DA ALTERAÇÃO DA ATA 
11.1. A presente ata de registro de preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas 

fl no art. 65 da Lei N°. 8.666/93 e as disposições do Decreto Municipal N°012 de 03.0 1.11 e Decreto 
Municipal N°058 de 30.12.15. 

CLÁSULA DOZE - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
12.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, 
poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública municipal que não tenha 
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. 
12.2. Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da 
ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a 
possibilidade de adesão. 
12.3. Caberá ao beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, 
optar pela aceitação ou não da execução dos serviços decorrentes da adesão, desde que não prejudique 
as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e os órgãos 
participantes. 
12.4. As contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata 
de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
12.4.1. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 
órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que 
aderirem. 

CLÁUSULA TREZE - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
13.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes 
situações: 
13.1.1. Por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
1 - por razão de interesse público; ou 
li - a pedido do fornecedor. 
13.1.2. Pelo MIJNICIPIO DE HORIZONTE/CE: 
a) Quando a empresa detentora do preço registrado descumprir as condições da Ata de Registro de 
Preços; 
b) Quando a empresa detentora do preço registrado não retirar a respectiva nota de empenho ou 
instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
c) Quando a empresa detentora do preço registrado não assinar a ordem de compra ou contrato no 
prazo estabelecido; 
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d) Quando a empresa detentora do preço registrado não aceitar reduzir o seu preço, na hipótese de este 
se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
e) Quando a empresa detentora do preço registrado sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do 
caput do art. 87 da Lei n ° 8.666, de 1993, ou art. 70  da Lei n° 10.520, de 2002. 
E) Quando a empresa detentora do preço registrado der causa a rescisão administrativa, nas hipóteses 
previstas nos incisos de 1 a XII e XVII do art. 78 da Lei N ° . 8.666/93; 
13.1.3. Pela EMPRESA DETENTORA DO PREÇO  REGISTRADO: 
a) Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta 
Ata de Registro de Preços; 
b) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e 
XVI, da Lei N°. 8.666/93. 
13.2. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei W. 
8.666/93. 
13.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado, a qual será juntada 

9luI 	ao processo administrativo da presente ata de registro de preços. 
13.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será 
feita por publicação na afixação do flanelógrafo do Município de Horizonte/CE ou em jornal de 
circulação local, pelo menos uma vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última 
publicação. 
13.5. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo 
Município de Horizonte/CE, facultando-se à está neste caso, a aplicação das penalidades previstas 
nesta ata de registro de preços. 
13.5.1. Não poderá haver cancelamento do registro enquanto pendente a entrega de ordem de compra 
já emitida. 
13.6. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, 
relativas ao fornecimento do item. 
13.7. Caso o Município de Horizonte/CE não se utilize da prerrogativa de cancelar esta ata de registro 
de preços, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das 
faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

CLÁUSULA QUATORZE - DAS PENALIDADES 
14.1. Na hipótese de descumprimento, por parte do fornecedor, de qualquer das obrigações definidas 
neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das 
sanções previstas na Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas: 
14.1.1. Se o fornecedor ensejar o retardamento da entrega de seu objeto, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do fornecimento, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Horizonte/CE e será descredenciado 
no Cadastro de Fornecedores do Município de Horizonte/CE pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem 
prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais: 
I. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do registro de preços: 
a) Apresentar documentação falsa exigida; 
b) Não manter a proposta de preços; 
e) Fraudar na execução da ata de registro de preços; 
d) Comportar-se de modo inidõneo. 
14.1.2. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) do valor do pedido, por dia de atraso na 
entrega de qualquer objeto registrado solicitado, contados do recebimento da ordem de compra no 
endereço constante do cadastro ou da ata de registro de preços, até o limite de 15% (quinze por cento) 
sobre o valor do pedido, caso seja inferior a 30 (trinta) dias. 
14.1.3. Multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipótese de atraso 
superior a 30 (trinta) dias no fornecimento do bem requisitado. 
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14.2. Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao 
desenvolvimento do fornecimento/entrega dos bens, às atividades da Administração, desde que não 
caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das 
obrigações definidas neste instrumento, na ata de registro de preços, no contrato ou em outros 
documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem 
prejuízo das demais sanções previstas na Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei N°. 
10.520/02, as seguintes penas: 
14.2.1. Advertência; 
14.2.2. Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou do 
valor global máximo da ata ou do contrato, conforme o caso; 
14.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias 
a contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - 

DAM. 
14.3.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 

n pagamento a que o licitante fizer jus. 
14.3.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado 
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Município e cobrado mediante processo de 
execução fiscal, com os encargos correspondentes. 
14.4. As panes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei 14°. 
8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório. 
14.5. A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a 
CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações 
estabelecidas nesta ata. 

CLÁUSULA QUINZE - DOS ILÍCITOS PENAIS 
15.1. As infrações penais tipificadas na Lei N°. 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma 
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

CLÁUSULA DEZESSEIS - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁMOS 
16.1. As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente ata de registro de preços, correrão 
à conta de dotações orçamentárias consignadas no respectivo orçamento municipal vigente, em favor 

n do ÓRGAO CONTRATANTE, à época da expedição das competentes ordens de 
compra/autorizações de fornecimento. 

CLÁUSULA DEZESSETE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
17.1. As panes ficam, ainda, adstritas ás seguintes disposições: 
17.1.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 
termo aditivo à presente ata de registro de preços. 
17.1.2. Integram esta ata de registro de preços, os seus anexos, o edital de pregão que lhe deu origem e 
seus anexos, e as propostas das empresas classificadas por item. 
17.1.3. E vedado caucionar ou utilizar a presente ata de registro de preços ou o contrato decorrente do 
presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do Município 
de Horizonte/CE. 
17.2. A CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no 
artigo 58 da Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada. 
17.3. A inadimpléncia do fornecedor com referência aos encargos trabalhistas, fi scais e comerciais não 
transfere ao Município de Horizonte/CE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 
objeto desta ata de registro de preços ou restringir a regularização e o uso dos bens pela Administração. 

EVEI 
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17.4. A CONTRATADA, na execução do fornecimento, sem prejuízo das responsabilidades 
contratuais e legais, não poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da 
Administração. 

CLÁUSULA DEZOITO - DO FORO 
18.1. O foro da Comarca de Horizonte/CE é o competente para dirimir questões decorrentes da 
execução deste Instrumento, em obediência ao disposto no § 2° do art. 55 da Lei W. 8.666/93, 
alterada e consolidada. 

Assim pactuadas, as partes fumam a presente ata de registro de preços, na presença de 02 (duas) 
testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

«DATA» 

n 
Reginaldo Cavalcante Domingos 
Secretaria Municipal de Educação 

Ordenador de Despesas 
GERENCIADOR 

<<<RAZÃO SOCIAL» 
c<cCNPJ N°.» 

«REPRESENTANTE» 
<ccCPF N°.» 

DETENTORA 

TESTEMUNHAS 

1. CPFN°.  

2. CPFN'. 

n 
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1. RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ N°.: 
ENDEREÇO: - 
TELEFONE: - 
EMAIL: 
REPRESENTANTE: 
ItO N°.: 
CPFN°.: 

doS 

n 

e) 
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Este documento é parte integrante da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N0. -, celebrada entre o 
Município de Horizonte/CE e as empresas cujos preços estão a seguir registrados por item. 

Razão Social: 
CNPJ N°: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE. MARCA VR. UNITÁRIO 1 	 1 VR. TOTAL 

fl 
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2018.12.06.1 - SRP 

CONTRATO N°: 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE 
UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
HORIZONTE, 	E 	DO 	OUTRO 

PARA O FIM QUE NELE SE 
DECLARA. 

O MUNICtPIO DE HORIZONTE/CE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ N°. 
23.555.196/0001-86 e CGF sob o n° 06.920.288-5, com sede na Av. Presidente Castelo Branco, N° 5100, 

fl Centro, Cep: 62.880-000, Horizonte/CE, através da Secretaria Municipal de Educação, neste ato 
representado pelo Sr. Reginaldo Cavalacnte Domingos, Secretário Municipal de Educação, doravante 
denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa .pessoa jurídica de direito privado, 
sediada à _______, inscrita no CNPJ N°. ______,por seu representante legal, Sr. ______, CPF W. 

doravante denominada CONTRATADA, fumam entre si o presente TERMO DE 
CONTRATO mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o nÓ  2018.12.06.1 - SRP, 
cujo objeto é a Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais 
aquisições de gêneros alimentícios destinados aos alunos assistidos pelo Programa de Alimentação 
Escolar do município de Horizonte/CE, (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), 
conforme especificações contidas no Termo de Referência, com Ata de Registro de Preços n° 

em conformidade com a Lei Federal NÓ  8.666/93 - Lei das Licitações Públicas, c/c os termos 
da Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1. Constitui objeto da presente contratação a 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO R.EEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO 
3. 1. O valor global da presente avença é de R$ 	(....j, a ser pago na proporção da entrega dos 
produtos, segundo as ordens de compras expedidas pela Administração, de conformidade com as notas 
fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, 
Estaduais, Municipais, FGTS, CNDT do contratado, todas atualizadas, observadas as condições da 

contratação. hiptese na qual poderá ser utilizdo o índic IGP-M da Fundação Getúlio Vargas. 
3.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após adimplemento da obrigação e 
encaminhamento da documentação tratada no subitem 11, observadas as disposições editalicias. 
através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de cheque nominal. 
3.4. O contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e 
Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Prefeitura Municipal de Horizonte-Ce. 	 k h e' 
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3.5. Na hipótese de sobrevirem 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 extracontratual, 
poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, 
ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a 
retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal 
n.° 8.666/93, alterada e consolidada. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 
4. 1. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá até o 
dia .....de ....................de ...........ou até a entrega da totalidade dos produtos licitados, podendo ser 
prorrogado caso seja permitido pelo art. 57 da Lei n° 8.666/93. 

n CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
5.1. As despesas deste contrato correrão por conta da(s) dotação(coes) orçamentária(s) da Secretaria 
Municipal de Educação: 

Órgão Unidade Orçamentária Ação Projeto de Atividade Fonte Elemento de Despesa 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
6. 1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento 
convocatório, termo de referência, contrato e proposta, da Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada e 
da Lei N°. 10.520/02. 
6.2. A CONTRATADA obriga-se a: 
6.2.1. Assinar e devolver a ordem de compra ao órgão solicitante no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, a contar da data do seu recebimento. 
6.2.2. Entregar os produtos licitados/contratados no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do 
recebimento da ordem de compra, nos locais determinados pelo órgão solicitante, observando 
rigorosamente as especificações comidas no contrato, no termo de referência, nos anexos e disposições 

fl constantes de sua proposta de preços, assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos os 
impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer 
encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
do fornecimento do objeto, que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, e ainda: 
a) A reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ã Administração ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 
c) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no 
fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 
1 0  do art. 65 da Lei N°. 8.666/93; 
d) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelosórgãos solicitantes, cujas reclamações se 
obriga a atender prontamente, bem como dar ciência ao mesmo, imediatamente e por escrito, de 
qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato. 
6.2.3. No caso de constatação da inadequação do objeto licitado às normas e exigências especificadas 
no termo de referência, no edital ou na proposta de preços da CONTRATADA, a CONTRATANTE 
os recusará, devendo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas ser adequados às supracitadas 
condições; 
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6.3. A CONTRATANTE obriga-se a: 
1,) Exercer a fiscalização da execução do trabalho; 
b) Indicar o local e horário em que deverão ser entregues os produtos. 
e) Permitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da entrega desde que observadas as normas 
de segurança. 
d) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas no contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES 
7.1. Na hipótese de descumprimento, por parte do contratado, de quaisquer das obrigações definidas 
neste instrumento ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das 
sanções previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas: 

7. 1, 1. Se o contratado ensejar o retardamento da execução do contrato, não mantiver a Carta 
Proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
Fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Horizonte e será 

Ø descredenciado no Cadastro da Prefeitura de Horizonte pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo 
de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais: 

- multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado no caso de: 
a) apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
b) não mantiver a proposta ou lance; 
c) fraudar na execução do fornecimento/contrato; 
d) comportar-se de modo inidôneo; 
II - multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na execução do 

contrato, contados do recebimento da Ordem de Compra no endereço constante do cadastro, até o 
limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor da solicitação, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no 
caso de retardamento na entrega dos bens; 

111 - multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da solicitação, na hipótese de 
atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos bens; 

7.1.2- Na hipótese de ato ilícito ou outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao 
desenvolvimento das atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção 
mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de quaisquer das obrigações definidas 
neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos 

fl 

	

	subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei n° 
8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.° 10.520/02, as seguintes penas: 
a) advertência; 
b) multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou 
do valor global do contrato, conforme o caso; 

7.2. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a 
contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - 
DAM. 

7.2.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 
pagamento a que o licitante fizer jus. 
7.2.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado 
administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de 
execução fiscal, com os encargos correspondentes. 
7.3. As partes se submeterão ainda ás demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.° 
8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório. 
7.4. A falta dos bens não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a 
CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações 
estabelecidas neste contrato. 

.-cc.. 
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7.5. Após o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas pecuniárias 
previstas neste Instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no Município em favor da 
Contratada ou cobradas judicialmente, na inexistência deste. 
7.6. As panes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.° 
8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório. 

CLÁUSULA OITAVA DA RESCISÃO 
8.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais, as previstas em lei e no Edital. 
8.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, 
independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista á Contratada o direito de 
reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução. 
ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação, 
na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93. 

fl 8.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de 
Licitações. 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
9.1 A Fiscalização deste Contrato será exercida pela servidora: Patrícia Mara Lima de Queiroz Pena 
Fone - Nutricionista, especialmente designada pelo Ordenador de Despesas, a qual deverá exercer em 
toda sua plenitude a ação de que trata a Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada. 

CLÁUSULA DEZ - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
10.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta 
licitatória. 
10.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no 
artigo 58 da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada. 
10.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das 

fl partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei. 
10.5. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 
transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela Administração. 
10.6. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, 
não poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração. 
10.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os bens fornecidos em desacordo com os termos 
do edital, da proposta e deste contrato. 
10.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o 
procedimento licitatório e a proposta adjudicada. 
10.9. A Contratada, na vigência do Contrato, será a única responsável perante terceiros pelos atos 
praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamações e indenizações. 

CLÁUSULA ONZE - DO FORO 
11.1. O foro da Comarca de Horizonte é o competente para dirimir questões decorrentes da execução 
deste Contrato, em obediência ao disposto no § 20  do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, 
alterada e consolidada. 
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Assim pactuadas, as panes firmam o presente Instrumento, lavrado neste Município, perante 
testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

Horizonte-Ce, 

Reginaldo Cavalcante Domingos 
Secretário Municipal de Educação 

	
CNPJ(MF): n.° 

CONTRATANTE 
	

Sr(a). 	CPF: no - 
CONTRATADA 

e TESTEMUNHAS: 

CPF: 

CPF:  
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