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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021-015-PE 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ, CNPJ. nº 05.854.633/0001-80, através dos Fundo Municipal de 
Educação CNPJ. Nº  11.714.510/0001-47 por meio de seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 019/2021 
de 05 de Janeiro de 2021, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n.º 10.520/2002, 
do Decreto n.º 10.024/2019, da Lei Complementar n.º 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014 e, 
subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, farão 
realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico Para Registro de Preços, critério menor preço por item, 
modo  de disputa aberto /COTA ME e EPP  mediante as condições estabelecidas neste Edital. 
 
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 
 
DIA: 20 de abril de 2021 
 
HORÁRIO: 09h (horário de Brasília/DF) 
 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.portaldecompraspublicas.com.br  
 

ENDEREÇO ELETRONICO Para envio de pedido de esclarecimento ou impugnações e recursos: 

cpljacunda@gmail.com. 

 

1– DO OBJETO 

 
1.1 A presente licitação tem como objeto Registro de preços para futura aquisição de gêneros alimentícios 
para compor a merenda escolar conforme delineado no Termo de Referência. 
 
 
1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no 

www.portaldecompraspublicas.com.br e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão às 

últimas. 

 

2 – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

 
2.1. Este Registro de Preços será gerenciado pelo Fundo Municipal de Educação de Jacundá – PA. 
 
2.2. Órgão participante: Fundo Municipal de Educação. 

 

3 – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 
3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 

desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Portal de Compras Públicas. 

 

3.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
 

3.4. Suspensos de participar de licitação e impedidos de contratar com a Prefeitura Municipal de Jacundá 

e Secretarias municipais, durante o prazo da sanção aplicada, na forma da legislação vigente; 
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3.5. Licitantes declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 

 

3.6. Licitantes proibidos de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art. 72, § 8º, V, da Lei 

nº 9.605/98; 
 
3.7. Licitantes proibidos de contratar com o Poder Público, nos termos do art.12 da Lei nº 8.429/92; 
 

3.8. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente; 

 

3.9. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93; 

 

3.10. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a participação no 
certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia, 
pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no 
processo licitatório. 
 

3.11. Licitante cujo estatuto, contrato social ou instrumento equivalente não seja pertinente e compatível 

com o objeto desta Licitação; 

 

3.12. Licitantes estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação; 

 

3.13. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 

diretores, sócios ou representantes legais comuns (não poderão apresentar propostas para o mesmo 

item), ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado 

que não agem representando interesse econômico em comum. 

 

4 – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade 

da administração pública municipal, estadual ou distrital que não tenha participado do certame licitatório, 

mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, 

no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

4.1.1 A adesão a ata de registro de preços deve ser justificada pelo órgão não participante mediante 

detalhamento das necessidades que pretende suprir por meio do contrato e demonstração da sua 

compatibilidade com o objeto discriminado na ata, não servindo a esse propósito a mera reprodução, 

parcial ou integral, do plano de trabalho do órgão gerenciador. 

 

4.1.2 A comprovação da vantagem da adesão deve estar evidenciada pelo confronto entre os preços 

unitários dos materiais constantes da ata de registro de preços e referenciais válidos de mercado. 

 

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 

prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador. 
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4.3. As aquisições ou contratações adicionais de órgãos não participantes não poderão exceder, por órgão 

ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos estabelecidos no Anexo I deste edital e 

registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador. 

 

4.4. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços por órgãos não participantes não 

poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item estabelecido no Anexo I deste edital 

e registrado na ata de registro de preços, independentemente do número de órgãos não participantes 

que aderirem. 

 

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata, compete os atos relativos à cobrança do cumprimento 

pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o 

contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em 

relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

 

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 

contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de 

Preços. 

 

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para 

efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não 

participante. 

 

5 – DO CREDENCIAMENTO 

 
5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no: www.portaldecompraspublicas.com.br, 

que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

 

5.2. O cadastro no “Portal de Compras Públicas” poderá ser iniciado no sítio 

www.portaldecompraspublicas.com.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado. 

 

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a 

este Pregão. 

 

5.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao 

órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 

uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

5.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 

sistema para imediato bloqueio de acesso.  

 

6 – DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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6.1 A licitante deverá encaminhar proposta, concomitantemente com os documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, em arquivo único, PDF e sequenciado conforme pastas disponíveis no PORTAL 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão 

pública, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos 

documentos de habilitação. 

 

6.1.1. Não haverá outra oportunidade para o envio dos documentos de habilitação, admitindo-se 
apenas o envio de documentos complementares, caso solicitado pelo Pregoeiro (a). 
 

6.1.2. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor global anual da 

proposta, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da 

execução do objeto. 

 

6.1.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital. 

 

6.1.4. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não 
emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 

dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 

 

6.1.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação ou à conformidade da 

proposta sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital. 

 
6.1.6. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 
 

6.1.7. Qualquer elemento que possa identificar à licitante importa desclassificação da proposta, sem 

prejuízo das sanções previstas nesse Edital. 

 

6.1.8. Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os documentos 

de habilitação anteriormente encaminhados. 

 

6.1.9. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação da 

conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto n.º 10.024/2019, irá perdurar por mais de 

um dia. 

 

6.1.10. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagens às licitantes 

informando a data e o horário previstos para o início da oferta de lances. 

 

6.1.11. As propostas terão validade de 90 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública 

estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

 

6.1.12. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes 

liberadas dos compromissos assumidos. 

 

7– DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
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7.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora 

indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

7.1.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente 

mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

 

7.1.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 
 

8– DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
8.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Portal de Compras Públicas, serão 

obrigatório o preenchimento de todos os campos “VALOR UNITÁRIO E TOTAL”, “MARCA/FABRICANTE”, 

“MODELO” E “DETALHE”, as empresas que descumprir terão suas propostas desclassificadas. 

 
8.1.2. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

 

9 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

 
9.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário e valor 

consignados no registro de cada lance. 

 

9.1.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no 

sistema. 

 

9.1.3. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 

 
9.1.4. Em caso de empate, o sistema fará o sorteio para desempate. 
 

9.1.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e 

total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

 

9.1.6. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 

manifestamente inexequível. 

 

9.1.7. Se ocorrer, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta a desconexão do Pregoeiro no 

decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances 

continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

 

9.1.8. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 
pública do Pregão será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação 

expressa do fato aos participantes no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. 
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9.1.9. Neste Pregão o modo de disputa adotado é o aberto, assim definido no inciso I art. 31º do Decreto 

n.º 10.024/2019. 

 

9.1.10. A etapa de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos, e após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema eletrônico quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do 

período de duração da sessão pública. 

 

9.1.11. O intervalo de diferença entre os lances deverá ser de, no mínimo, 001 (um centavo), tanto em 

relação aos lances intermediários. 

 
9.1.12. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 

as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007 e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

 

9.1.13. Será de participação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte os itens cujo 

o valor seja até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) conforme a Lei Complementar nº 147/2014, Art. 48. 

 

9.1.14. Aplica-se a prioridade constante no §3º do art. 48 da LC 123/2006, isto é, fica estabelecida a 
prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou 
regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido. 
 

10 – DA NEGOCIAÇÃO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

 

10.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste edital. 

 

10.1.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais 

licitantes. 

 

10.1.3. A licitante melhor classificada deverá aceitar ou não a negociação com o pregoeiro no prazo de 

02 (duas) horas, contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro.  
 
 

10.1.4. A licitante melhor classificada deverá no prazo de 02 (duas) horas mesmo período de negociação 

enviar a proposta realinhada dos itens vencedor. Será desclassificada a licitante que não anexar a 

proposta realinhada no tempo de negociação. 

 

10.2. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema 

www.portaldecompraspublicas.com.br poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a 

qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 

 

10.2.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao 
departamento de licitação de Jacundá. 
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10.3. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada neste Edital, 

será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste instrumento convocatório. 

 

10.4. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço 

ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto. 

 
10.5. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Prefeitura 

municipal de Jacundá ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

 

10.6.  Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos 

subsidiados ou a fundo perdido. 
 
 

10.7. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 

com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da 
licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

 

10.8. Não serão aceitas propostas com valor global superior ao estimado ou com preços manifestamente 

inexequíveis. 

 

10.8.1. Considerar-se -á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio 
de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de 

mercado do objeto deste Pregão. 

 

10.8.2. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo 

Pregoeiro. 

 

10.8.3. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o 

Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 

seleção da proposta que melhor atenda a este Edital. 

 

10.8.4. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora. 

 

11. DA HABILITAÇÃO: 

 
11.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, deverá encaminhar documentos que comprove inidoneidade do 
participante. 
 
11.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da 

União ( www.portaldatransparencia.gov.br/ceis). 

 

11.2.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ). 

 

11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Educação. 
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11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual 
participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93. 
 
11.2.6.  Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 
 
11.2.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, podendo ser consultado 
no momento do certame. 
 
11.2.8. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
 
11.2.9. Não ocorrendo inabilitação mencionada no subitem anterior, a documentação de habilitação do 
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar será verificada. 
 
11.2.10. Os documentos poderão ser apresentados em cópia autenticada por cartório competente ou por 
servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
11.3. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados: 
 

11.3.1 - REGULARIDADE JURÍDICA 

a) Registro de Empresário Individual na Junta Comercial, no caso de firma individual, Ato constitutivo - 

Estatuto ou Contrato Social em vigor (que poderá ser apresentado na forma consolidada, substituindo o 

contrato original), devidamente registrado, em se tratando de Sociedades Empresariais e, 

especificamente, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição e posse de 

seus administradores, com a publicação no Diário Oficial da Ata de Assembleia que aprovou o Estatuto. 

Apresentar documentação pessoal dos sócios Alvará Municipal de localização e funcionamento. 

a.1) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva;  

a.2) Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Simples, acompanhada de prova da diretoria em 

exercício.  

a.3) Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando 

a atividade assim o exigir.  

b) Certidão de inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e arquivamentos da licitante 

interessada em participar deste referido certame, juntamente com certidão Simplificada Especifica, de 

todos os atos averbados, emitida pela junta comercial do domicilio ou da sede da empresa licitante. 

c) Alvará Sanitário, emitido pelo Órgão competente, que comprove que a Empresa licitante foi vistoriada 

pelo serviço de Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, no prazo estabelecido, oficialmente 

demonstrando que está apta para o seu funcionamento regular. 

11.3.2 - REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda.  
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b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão emitida relativa à Dívida Ativa 

da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.  

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da 

Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem sua sede.  

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através de Certidão expedida pela Secretaria de 

Finanças do Município ou equivalente onde a licitante tem sua sede.  

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).  

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e (Inciso incluído pela Lei 12.440 
de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, emitir 
certidão de débitos trabalhistas acompanhado da ENIT (emissão negativa de infração trabalhista). 

11.3.3 - QUALIFICAÇÃO ECONOMICA: 

a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 
na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há 
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 
 

'Observação: O balanço patrimonial deverá estar assinado por profissional devidamente regular junto ao 
seu Conselho de Classe e se apresentar conforme abaixo: 
 
O balanço patrimonial deverá estar registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e 
Encerramento; 
 
Mesmo que a Licitante que optou pelo regime de lucro presumido, ou que seja considerada 
microempresa, deverá apresentar balanço patrimonial referente ao último exercício. 
 
O Balanço Patrimonial que deverá ser apresentado no presente certame compõe-se, exclusivamente de: 
Termo de Abertura; Ativo Circulante, Passivo Circulante, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), 
e Termo de Encerramento; 
 
O Balanço Patrimonial também poderá ser disponibilizado via Escrituração Contábil Digital – ECD, desde 
que comprovada a transmissão desta à Receita Federal do Brasil, por meio da apresentação do Termo de 
Autenticação (recibo gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED) 
 
No caso de empresas constituídas a menos de um ano da data de abertura do presente certame, 
apresentar balanço dos últimos meses de atividades. 
 
b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
acompanhada Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e 
concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão e 
Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30 (Trinta) dias. 

 
c) Certidão Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante, emitida até 90 (noventa) dias 

imediatamente anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório. 
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d) Certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias 

imediatamente anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório. 
 

e) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido 
pelo Conselho Regional de contabilidade e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira 
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;  

 
f) Prova de Capacidade Financeira, apresentando as demonstrações contábeis do último exercício social. 
Deverão ser apresentados os índices de: (Art. 31, § 4o - Lei 8.666/93) 
- liquidez geral (LG). 
- liquidez corrente (LC). 
- endividamento (E) 
Os índices serão calculados como se segue: 
  
 LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 
 
 LC = (AC / PC) 
 
 E = (PC + ELP) / (AC + RLP+ AP) 
 
Onde: 
AC - ativo circulante 
PC - passivo circulante 
AP - ativo permanente 
RLP - realizável a longo prazo 
ELP - exigível a longo prazo 
 
Observação: A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas. 
Deverá ser assinado pelo representante legal da empresa licitante e pelo Contador que assina o Balanço 
Contábil correspondente, certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica. 
 

11.3.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Comprovação de aptidão por meio de, no mínimo, 01(um) Atestado de capacidade técnica, que 

comprove que a empresa licitante tenha executado ou esteja executando contrato compatível ao objeto 

dessa licitação, podendo ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Os atestados de 

capacidade técnica terão prazo de validade indeterminado, salvo quando nos mesmos estiver explícita 

sua validade, os atestados deverão ser apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do 

contrato ou notas fiscais. 

 
b) Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, com as 

medidas de controle ambiental e as condições determinadas para operação, devidamente licenciadas 

para execução de suas atividades inerente ao objeto da presente licitação, ou DLA, comprovando que o 

seu empreendimento estar dispensado de LO, (Resolução CONAMA Nº 237/97, Art. 2º, § 1º, § 2º, 

Parágrafo Único e Art. 6º. 
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c) As proponentes deverão apresentar cópia do Manual de Boas Práticas de Manipulação dos 

Alimentos, assinado por um profissional competente, devidamente registrado no Conselho de Classe do 

ano vigente. 

 

d) Ficha Técnica com informações sobre a composição nutricional dos Produtos, Enlatados e de Origem 

Animal constantes no respectivo Termo de Referência (Anexo I) como forma de garantir a qualidade dos 

alimentos oferecidos aos alunos beneficiados, devidamente assinados pela técnica (o) responsável da 

fabricante do produto.  

 

e)  Os proponentes devem apresentar Título ou Registro do SIM, SIF ou SIE/DIPOA do fabricante dos 

produtos de origem animal. Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de acordo 

com a Resolução nº. 23 de 15 de março de 2000.  

 

11.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 

 

11.4.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao 

Departamento de Licitações e Contratos da prefeitura municipal de Jacundá, para o endereço descrito no 

preâmbulo deste edital. 

 

11.4.2. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente 

permitidos. 

 

11.4.3. A menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a 

mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema 

eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período a critério da 

administração pública. 

 

11.4.4. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será 

concedido o mesmo prazo para regularização. 

 

11.4.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 

documento digital. 

 
11.4.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
 
11.4.7. Os documentos sem prazo de validade deverão ter sidos expedidos com até 90 (noventa) dias de 
antecedência da data de abertura da licitação. 
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11.4.8. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

 
11.4.9. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 
aceitação da proposta subsequente. Serão aceitas somente cópias legíveis; 
 
11.4.10. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com 

indicação do número de inscrição no CNPJ. 

 

11.4.11. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 

tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente 

consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos. 

 

11.4.12. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada 

vencedora. 

 
11.4.13. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
 

12 -  PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA (ME) e EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP): 

 
12.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e alteração dada pela 
Lei Complementar 147/2014 e ainda Lei Complementar 155/2016, as microempresas e empresas de 
pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  
 
12.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 
(Cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Eventual interposição de recurso contra 
a decisão que declara o vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado.  
 
12.2 A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 12.1.1, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 
1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 
 
12.3 Conforme § 3º do Art. 48 da lei complementar 123/2006 as microempresas e empresas de pequeno 
porte sediadas no território do município terão prioridade de contratação até o limite de 10% (dez por 
cento) do melhor preço valido.  
 
12.4 Será de participação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte os itens cujo o 
valor seja até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) conforme a Lei Complementar nº 147/2014, Art. 48 Inciso 
I; 
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12.5 Aplica-se a prioridade constante no §3º do art.48 da LC 123/2006, isto é, fica estabelecida a 
prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou 
regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido. 
 

13 -  DAS AMOSTRAS: 

 
13.1. As empresas vencedoras do certame serão convocadas pelo Pregoeiro para apresentar as amostras 
dos itens adjudicados, devendo entregá-las em até 02 (dois) dias úteis, devidamente identificadas, para a 
averiguação do atendimento a todas as especificações técnicas constantes do Anexo I Termo de Referência.  

13.2 - Para cada um dos itens deverá ser entregue 02(duas) amostras das mercadorias para prova e contra 
prova.  

13.3 - As amostras deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Educação. 

13.4 - As mercadorias apresentadas nas amostras devem ser idênticas aos que serão efetivamente 
entregues na execução contratual.  

13.5- Somente serão aceitas as mercadorias que cumprirem as exigências do Memorial Descritivo e estiver 
nos padrões de qualidade exigidos pelo Município de Jacundá, através da Comissão Especialmente 
designada para a análise das amostras. A Comissão deverá elaborar os testes para a comprovação da 
qualidade das mercadorias.  

13.6 As amostras não serão devolvidas, e também não será considerada parte da quantidade final para 
entrega.  
 
13.7 Serão automaticamente desclassificadas e consideradas desistentes as empresas licitantes que 
deixarem de entregar as amostras nos prazos estabelecidos, convocando-se os demais licitantes na ordem 
de classificação para apresentarem suas amostras.  
 
13.8 Caso a amostra, apresentada pelo licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, seja 
reprovada este será desclassificado e será convocada a próxima empresa licitante na ordem de 
classificação provisória para apresentarem suas amostras no prazo previsto no presente termo de 
referência a contar do recebimento da convocação.  
As convocações, notificações, solicitações e informações relacionadas às amostras apresentadas poderão 
ser oficiadas por e-mail ou portal de compras públicas.  
Prazo para apresentação após a solicitação: 05(cinco) dias.  
Local para entrega das amostras: Secretaria municipal de Educação – Rua Getúlio Vargas, 23, Centro – 
Jacundá - Pa. 
Os relatórios, pareceres ou laudos decorrentes da análise realizada, devidamente firmados pelos 
responsáveis ou responsável pela análise, serão oficializadas por e-mail a todos os licitantes participantes, 
visando dar publicidade aos atos praticados para que se for do interesse dos licitantes, possam exercer o 
direito recursal de eventual impugnação à análise das amostras. 
 

14 -  DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

 
14.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 1 (um) dia útil, contados a 
partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade 
encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital. 
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14.1.2. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser 
prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o 
seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 
 
14.1.3. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens 
ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído 
o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos 
no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
14.2. O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da data de sua 
assinatura.  
 
14.3. O prazo de vigência das contratações decorrentes desse registro de preços apresentará como termo 
inicial o recebimento da Nota de Empenho/ordem de fornecimento ou data de assinatura do contrato, e 
como termo final o recebimento definitivo do objeto pela Administração, ou finalização do prazo 
contratual caso seja firmado, observado os limites de prazo de entrega fixados neste edital. 
 

15 – DO RECURSO 

 
15.1. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer 

licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção 

de recurso. 

 
15.2. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar objeto à licitante 
vencedora. 
 
15.3. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em 

campo próprio do sistema. 

 
15.4. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo 

próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a 
apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do 
prazo da recorrente. 

 

15.5. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, fica a vista dos autos do 

franqueada aos interessados. 

 

15.6. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela 

autoridade competente. 

 

15.7. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

16 – DO PAGAMENTO 

 

16.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final 

do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência 

e conta corrente indicados pelo contratado. 
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16.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso 

II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da 

data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

16.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na 

nota fiscal apresentada. 

 

16.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 

pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 

a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

 

16.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

 

16.6. Antes de cada pagamento à contratada, será necessário comprovar a manutenção das condições de 

habilitação exigidas no edital. 

 

16.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por 

escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 

defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

 

16.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 

contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 

meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

 

16.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual 

nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 

 

16.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 

decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação. 

 

16.11. Somente por motivo de economicidade ou outro interesse público de alta relevância, devidamente 

justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em 

execução com a contratada inadimplente. 

 

16.12.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de 

alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, 

entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a 

aplicação da seguinte fórmula: 

EM=I x N x VP 

Onde: 

EM= Encargos Moratórios 

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. 
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VP = Valor da parcela pertinente a ser paga; 

TX = percentual da Taxa anual = 6% 

I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 

I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 

          365                365 

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência. 

 

16.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

 

16.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 

123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 

regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

 

17 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

17.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em 

que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 

 

17.2. A homologação deste Pregão compete a autoridade competente de Jacundá. 

 
17.3. O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente à licitante vencedora. 
 

18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIAS 

 
18.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão por conta das seguintes 
dotações orçamentárias:  
 
DECRETO 7.892/2013 – Art. 7 Parágrafo 2° § 2° Na licitação para registro de preços não é necessário indicar 
a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento 
hábil. 

 

19 – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 
19.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada para 

assinatura do contrato, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
 
19.2. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pela licitante 

vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste Edital. 

 

19.3. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 

quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado 

e aceito pela autoridade competente. 
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19.4. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio das certidões fiscais e de outros meios 

se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação. 

 

19.5. Quando a licitante convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidos, poderá 

ser convocada outra licitante para assinar o contrato, após negociações e verificação da adequação da 

proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de classificação. 

 

20 – PRAZO E LOCAL DAS ENTREGAS 

 
20.1. O prazo de entregas para os itens dessa licitação serão de 72hs após o recebimento da Ordem de 
Compra. 
 
 20.2. O local de entrega: Rua Pinto Silva, S/N – Centro Administrativo - Jacundá 
 

21 – DAS SANÇÕES 

 
21.1. A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no Sicaf, pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor anual estimado 

para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos: 
 
 
21.2. Cometer fraude fiscal; 
 
21.3. Apresentar documento falso; 
 
21.4. Fizer declaração falsa; 
 
21.5. Comportar-se de modo inidôneo; 
 
21.6. Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93,94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 
 
21.7. Não assinar o contrato e a ata de registro de preços no prazo estabelecido; 
 
21.8. Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 
 
21.9. Não mantiver a proposta. 
 
21.10. Art. 49 § 1o A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação 
de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei, § 2o A nulidade do 
procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta 
Lei.  
 

22 - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 
22.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física 
ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada 
exclusivamente no portal de compras públicas. 
 

22.2. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 2 

(dois) dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação. 
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22.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, 

exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 
22.4. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da data 

fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente no portal de compras públicas. 
 
22.5. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, responderá os pedidos de esclarecimentos 

no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido. 

 
22.6. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema 
eletrônico para os interessados. 
 

23 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
23.1. A autoridade competente compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação 

de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato 

superveniente, mediante ato escrito e fundamentado. 
 
23.2. A anulação do Pregão induz à do contrato. 
 

23.3. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 

ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no 

cumprimento do contrato. 

 
23.4. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover 

diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 
 

23.5. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

classificação e habilitação. 
 

23.6. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão 

considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão. 

 

23.7. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada 

pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e 

presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e 

cópias autenticadas em papel. 

 

23.8. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerão as últimas. 

 

23.9. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da 

prefeitura municipal, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº 10.520/2002. 
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24 – DOS ANEXOS 

 
24.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 
 
 Anexo I - Termo de Referência; 
 
Anexo II – Modelo De Declarações Pregão Eletrônico; 
 
Anexo III - Minuta do Contrato. 
 
Anexo III - Minuta do Ata de Registro de Preços. 

 

25– DO FORO 

 
25.1 As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Jacundá - PA, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d” da 
Constituição Federal. 
 
 
 

Jacundá-PA, 05 de abril de 2021. 
 
 
 
 
 

IARA ALVES MEIRELES 
Secretária Municipal de Educação  
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 ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO/ESPECIFICAÇÃO 

1. Registro de preços para futura aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar, 
conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo: 

 
Código Produto Quantidade Valor de Referência Valor Total 

0001 ACHOCOLATADO EM PO/KG 

Especificação : ACHOCOLATADO EM 

PÓ VITAMINADO, PACOTE 400G, 
INGREDIENTES:ÁÇUCAR, CACAU EM 

PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS, 

VITAMINAS, AROMATIZANTES E 
EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA 

- 1ª QUALIDADE, MÍNIMO TEOR 

ADOCICADO. 

6.626 UM 16,41 108.732,66 

0002a ACHOCOLATADO EM PO/KG 
Especificação : ACHOCOLATADO EM 

PÓ VITAMINADO, PACOTE 400G, 

INGREDIENTES:ÁÇUCAR, CACAU EM 
PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS, 

VITAMINAS, AROMATIZANTES E 

EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA 
- 1ª QUALIDADE, MÍNIMO TEOR 

ADOCICADO. 

2.208 UM 16,41 36.233,28 

0003 AÇUCAR CRISTAL 1KG 
Especificação : AÇUCAR TIPO CRISTAL 

BRANCO, 1º QUALIDADE, OBTIDO 

DA CANA DE AÇUCAR, CONTENDO 
NO MÍNIMO 98,3% DE SACAROSE E 

LIVRE DE FERMENTAÇÃO, ISENTO 

DE MATÉRIA TERROSA, UMIDADE, 
PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS 

E VEGETAIS. NA EMBALAGEM DEVE 

CONTER O NOME DO PRODUTO E 
FABRICANTE, DATA DE 

FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO 

DO LOTE, VALOR NUTRICIONAL, 
INSTRUÇÕES PARA USO, PESO 

LÍQUIDO, QUE DEVE SER 1 KG. O 

PRODUTO DEVE SER EMBALADO EM 
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, 

ATÓXICO, INCOLOR E RESISTENTE, 

HERMETICAMENTE FECGADO. 
VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A 

PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 

22.551 KG 3,81 85.919,31 

0004a AÇUCAR CRISTAL 1KG 
Especificação : AÇUCAR TIPO CRISTAL 

BRANCO, 1º QUALIDADE, OBTIDO 

DA CANA DE AÇUCAR, CONTENDO 
NO MÍNIMO 98,3% DE SACAROSE E 

LIVRE DE FERMENTAÇÃO, ISENTO 

DE MATÉRIA TERROSA, UMIDADE, 

PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS 

E VEGETAIS. NA EMBALAGEM DEVE 

CONTER O NOME DO PRODUTO E 
FABRICANTE, DATA DE 

FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO 

DO LOTE, VALOR NUTRICIONAL, 
INSTRUÇÕES PARA USO, PESO 

LÍQUIDO, QUE DEVE SER 1 KG. O 

PRODUTO DEVE SER EMBALADO EM 
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, 

ATÓXICO, INCOLOR E RESISTENTE, 

HERMETICAMENTE FECGADO. 
VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A 

PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 

7.517 KG 3,81 28.639,77 
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0005 ALHO KG 

Especificação : DE 1° QUALIDADE, 

TIPO EXTRAS. PRODUTO NÃO 
DEVERÁ APRESENTAR PROBLEMAS 

COM COLORAÇÃO NÃO 

CARACTERÍSTICA, ESTAR 
MACHUCADO, PERFURADO, MUITO 

MADURO E NEM MUITO VERDE, 

DEVENDO ESTAR 
INTACTO,EMBALADOS DE ACORDO 

COM A SOLICITAÇÃO E 

ACONDICIONADOS EM CAIXAS 
PRÓPRIAS. 

1.456 KG 29,82 43.417,92 

0006 ARROZ TIPO 1 - 5KL 

Especificação : ARROZ BRANCO,TIPO 
1. CARACTÉRISTICAS: O PRODUTO 

NÃO DEVE APRESENTAR GRÃOS 

DISFORMES, PERCENTUAL DE 
IMPUREZA ( GRÃOS QUEIMADOS, 

PEDRAS, CASCAS E CARUNCHOS), 

CHEIRO FORTE, INTENSO E NÃO 
CARACTERÍSTICO, PREPARAÇÃO 

DIETÉTICA FINAL INADEQUADA. 

EMBALAGEM: DEVE ESTAR 
INTACTA, ACONDICIONADA EM 

PACOTE DE 5KG, EM POLIETILENO 

TRANSPARENTE. FABRICAÇÃO: 
MÁXIMO DE 30 DIAS, VALIDADE 

MÍMINO DE 6 MESES. OBS: 

32.000 KG DE ARROZ DO 
QUANTITATIVO TOTAL SERÃO 

ENTREGUES EM EMBALAGEM DE 1 

KG E O RESTANTE EM EMBALAGEM 
DE 5KG. 

42.375 KG 11,21 475.023,75 

0007a ARROZ TIPO 1 - 5KL 

Especificação : ARROZ BRANCO,TIPO 

1. CARACTÉRISTICAS: O PRODUTO 
NÃO DEVE APRESENTAR GRÃOS 

DISFORMES, PERCENTUAL DE 

IMPUREZA ( GRÃOS QUEIMADOS, 

PEDRAS, CASCAS E CARUNCHOS), 

CHEIRO FORTE, INTENSO E NÃO 
CARACTERÍSTICO, PREPARAÇÃO 

DIETÉTICA FINAL INADEQUADA. 

EMBALAGEM: DEVE ESTAR 
INTACTA, ACONDICIONADA EM 

PACOTE DE 5KG, EM POLIETILENO 

TRANSPARENTE. FABRICAÇÃO: 
MÁXIMO DE 30 DIAS, VALIDADE 

MÍMINO DE 6 MESES. OBS: 

32.000 KG DE ARROZ DO 
QUANTITATIVO TOTAL SERÃO 

ENTREGUES EM EMBALAGEM DE 1 

KG E O RESTANTE EM EMBALAGEM 
DE 5KG. 

14.125 KG 11,21 158.341,25 

0008 BATATA INGLESA 

Especificação : BATATA INGLESA 

NOVA, LAVADA. DEVEM 
APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS 

DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, 

ESTAREM FISIOLOGICAMENTE 
DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, 

COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRE 

DE DANOS MECÂNICOS, 
FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS 

E ESTAREM EM PERFEITAS 
CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E 

MATURAÇÃO. 

7.657 KG 7,67 58.729,19 
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0009 BETERRABA 

Especificação : FRESCAS DE ÓTIMA 

QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, DE 
COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, 

COR E SABOR TÍPICO DA 

ESPÉCIE,EM PERFEITO ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO.NÃO SERÃO 

PERMITIDOS DANOS QUE LHE 

ALTEREM A CONFORMAÇÃO E 
APARÊNCIA,ISENTO DE 

SUJIDADES,INSETOS,PARASITAS, 

LARVAS,RACHADURAS,CORTES E 
PERFURAÇÕES. DEVE TER PESO E 

TAMANHO PADRÃO. SERÃO 

PERMITIDOS DANOS QUE LHE 
ALTEREM A COFORMAÇÃO E 

APARÊNCIA. ISENTO DE: ALIMENTO 

QUE APRESENTE COR, ODOR, 
TEXTURA E CONSISTÊNCIA DE SUA 

QUALIDADE. 

741 KG 7,26 5.379,66 

0010 BISCOITO CREAM CRACKER PCT. 
400G 

Especificação : BISCOITO SALGADO 

TIPO CREAM CRACKER, DEVERÁ 
SER OBTIDO DE MATÉRIAS PRIMAS 

SÃO E LIMPAS. SERÃO REJEITADOS 

BISCOITOS MAL COZIDO, 
QUEIMADO E DE CARACTERES 

ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS, NÃO 

PODENDO APRESENTAR 
QUEBRADIÇO - EMBALAGEM 

PRIMARIA EM PACOTE 

IMPERMEÁVEIS,LACRADOS COM 
PESO LÍQUIDO DE 400G, TENDO 

DUPLA EMBALAGEM E EM 

EMBALAGEM SECUNDARIA DA 
CAIXA DE PAPELÃO. 

8.897 KG 11,50 102.315,50 

0011 BISCOITO MARIA PCT. 400G 

Especificação : BISCOITO DOCE TIPO 

MARIA, DEVERÁ SER OBTIDO DE 

MATÉRIAS PRIMAS SÃO E LIMPAS. 

SERÃO REJEITADOS BISCOITOS MAL 
COZIDO, QUEIMADO E DE 

CARACTERES ORGANOLÉPTICOS 

ANORMAIS, NÃO PODENDO 
APRESENTAR QUEBRADIÇOS 

- EMBALAGEM PRIMARIA EM 

PACOTES IMPERMEÁVEIS 
LACRADOS COM PESO LÍQUIDO DE 

400G, TENDO DUPLA EMBALAGEM E 

EM EMBALAGEM SECUNDARIA DE 
CAIXA DE PAPELÃO. 

6.676 KG 11,88 79.310,88 

0012 CARNE MACIÇA DE 1ª(MUSCULO) 

EMBALAGEM DE 1KG 

Especificação : Carne bovina congelada de 
1ª sem osso e sem nervo, com pouca 

gordura,  proveniente de animais sadia, não 

amolecida, não pegajosa, sem manchas 
esverdeadas, azuladas  ou pardacentes, 

manipulada em condições higiênica - 

sanitária satisfatória, beneficiada em 
matadouro que dispunha de SIF, SIE ou 

SIM e RT 

- M. Veterinário. Na embalagem do pacote 
deve conter o nome de produto e 

fabricante, data de fabricação e validade, 
número do lote e peso líquido. SAC - 

Serviço de Atendimento ao Consumidor, 

endereço e telefone para contato e registro 
no órgão competente. O produto deve ser 

entregue em embalagem plástica, 

transparente, resistente e hermeticamente 
fechada e resfriada. 

1.667 KG 40,47 67.463,49 
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0013a CARNE MACIÇA DE 1ª(MUSCULO) 

EMBALAGEM DE 1KG 

555 KG 40,47 22.460,85 

 Especificação : Carne bovina congelada de 
1ª sem osso e sem nervo, com pouca 

gordura,  proveniente de animais sadia, não 

amolecida, não pegajosa, sem manchas 
esverdeadas, azuladas  ou pardacentes, 

manipulada em condições higiênica - 

sanitária satisfatória, beneficiada em 
matadouro que dispunha de SIF, SIE ou 

SIM e RT 

- M. Veterinário. Na embalagem do pacote 
deve conter o nome de produto e 

fabricante, data de fabricação e validade, 

número do lote e peso líquido. SAC - 
Serviço de Atendimento ao Consumidor, 

endereço e telefone para contato e registro 
no órgão competente. O produto deve ser 

entregue em embalagem plástica, 

transparente, resistente e hermeticamente 
fechada e resfriada. 

   

0014 CARNE MOÍDA DE 1º EMBALAGEM 

500G 

Especificação : Carne bovina moída, 
congelada de 1ª, sem osso e sem nervo,com 

pouca gordura (máximo de 10%), 

proveniente de animais sadios, não 
amolecida,não pegajosa, sem manchas 

esvedeadas, azuladas ou 

pardacentes,manipulada em condições 
higiênicas - sanitáriasatisfatória.Na 

embalagem do pacote deve conter o nome 

do produto e fabricante, data de fabricação 
e  validade, número do lote, peso líquido. O 

produto deve ser entregue em embalagem 

plástica, trasnparente , resistente e 
hemerticamente fechada e resfiada. 

16.911 KG 24,89 420.914,79 

0015a CARNE MOÍDA DE 1º EMBALAGEM 

500G 
Especificação : Carne bovina moída, 

congelada de 1ª, sem osso e sem nervo,com 

pouca gordura (máximo de 10%), 
proveniente de animais sadios, não 

amolecida,não pegajosa, sem manchas 

esvedeadas, azuladas ou 
pardacentes,manipulada em condições 

higiênicas - sanitáriasatisfatória.Na 

embalagem do pacote deve conter o nome 
do produto e fabricante, data de fabricação 

e  validade, número do lote, peso líquido. O 

produto deve ser entregue em embalagem 
plástica, trasnparente , resistente e 

hemerticamente fechada e resfiada. 

5.636 KG 24,89 140.280,04 
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0016 CEBOLA 

Especificação : DE PRIMEIRA 

QUALIDADE, NÃO BROTADA, SEM 
DANOS FISIOLÓGICOS OU 

MECÂNICOS, TAMANHO MÉDIO, 

UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU 
DEFEITOS, COM AUSÊNCIA DE 

SUJIDADE.ALIMENTO QUE 

APRESENTE COR, ODOR, TEXTURA E 
CONSISTÊNCIA DE SUA QUALIDADE. 

4.359 KG 7,16 31.210,44 

0017 CENOURA 
Especificação : DE 1ª QUALIDADE, 

TAMANHO REGULAR. DEVERÁ 

APRESENTAR ODOR AGRADÁVEL, 
CONSISTÊNCIA FIRME, SEM LESÕES 

DE ORIGEM, SEM RACHADURAS, 

SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS. 
ALIMENTO QUE APRESENTE COR, 

ODOR, TEXTURA E CONSISTÊNCIA 

DE SUA QUALIDADE. 

2.919 KG 6,94 20.257,86 

0018 EXTRATO DE TOMATE EMB. 350G 
Especificação : OBTIDO DE POLPA DE 

TOMATE, POR PROCESSO 

TECNOLÓGICO COM NO MÍNIMO 6% 
DE SÓLIDOS SOLÚVEIS  NATURAIS, 

PREPARADO COM FRUTOS 

MADUROS SELECIONADOS, SEM 
PELE, SEM SEMENTES, CONTENDO 

AÇUCAR. COM ASPECTO DE MASSA 

HOMOGENEIZADA, ISENTO DE 
SUJIDADES E FERMENTAÇÕES, COR, 

CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICO. 

3.696 KG 8,87 32.783,52 

0019 FEIJÃO CARIOCA PCT 1 KG 

Especificação : Feijão classe carioca,novo 
tipo 1 não torrado. Não poderá apresentar 

grãos disformes com nuances diferentes 

(grão partidos ou pedras), bolor, mofo, 
carunho ou rendimento inadequado. 

Embalagem intacta, de polietileno 

transparente contendo 1kg de peso líquido. 
Fabricação: máximo 30 dias e validade de 

06 meses na hora da entrega. 

6.397 KG 10,32 66.017,04 

0020 LEITE EM PÓ INTEGRAL EMB. 200GM 

Especificação : LEITE EM PÓ 
INTEGRAL, INSTANTÂNEO, OBTIDO 

POR DESIDRATAÇÃO DO LEITE DE 

VACA INTEGRAL, SEM ADIÇÃO DE 
SORO DE LEITE, MEDIANTE 

PROCESSOS TECNOLÓGICOS 

ADEQUADOS, DEVENDO TERBOA 
SOLUBILIDADE, SEM UMIDADE, SEM 

FERMENTAÇÃO, SEM RANÇO E SEM 

GRUMOS, COM PÓ DE ASPECTO 
BRANCO AMARELADO, SEM 

GLÚTEN, COM ESPECIFICAÇÕES DE 

ACORDO COM A PORTARIA369/97 DO 
MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. NA 

EMBALAGEM DEVE CONTER O 

NOME DO PRODUTO E FABRICANTE, 
DATA DE FABRICAÇÃO E 

VALIDADE, NUMERAÇÃO DO LOTE, 

VALOR NUTRICIONAL, LISTA DE 
INGREDIENTES, PESO LÍQUIDO. O 

14.241 KG 33,03 470.380,23 
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PRODUTO DEVE SER EMBALADO EM 

PACOTE DE FILME DE LOLIÉSTER, 

ATÓXICO RESISTENTE E 
HERMETICAMENTE LACRADO, PARA 

PRESERVAR A QUALIDADE DO 

PRODUTO EM PACOTE DE 200G. O 
PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR 

VALIDADE MÍMINA DE 12 MESES 

PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 

0021a LEITE EM PÓ INTEGRAL EMB. 200GM 
Especificação : LEITE EM PÓ 

INTEGRAL, INSTANTÂNEO, OBTIDO 

POR DESIDRATAÇÃO DO LEITE DE 
VACA INTEGRAL, SEM ADIÇÃO DE 

SORO DE LEITE, MEDIANTE 

PROCESSOS TECNOLÓGICOS 
ADEQUADOS, DEVENDO TERBOA 

SOLUBILIDADE, SEM UMIDADE, SEM 

FERMENTAÇÃO, SEM RANÇO E SEM 
GRUMOS, COM PÓ DE ASPECTO 

BRANCO AMARELADO, SEM 

GLÚTEN, COM ESPECIFICAÇÕES DE 
ACORDO COM A PORTARIA369/97 DO 

MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. NA 
EMBALAGEM DEVE CONTER O 

NOME DO PRODUTO E FABRICANTE, 

DATA DE FABRICAÇÃO E 
VALIDADE, NUMERAÇÃO DO LOTE, 

VALOR NUTRICIONAL, LISTA DE 

INGREDIENTES, PESO LÍQUIDO. O 
PRODUTO DEVE SER EMBALADO EM 

PACOTE DE FILME DE LOLIÉSTER, 

ATÓXICO RESISTENTE E 
HERMETICAMENTE LACRADO, PARA 

PRESERVAR A QUALIDADE DO 

PRODUTO EM PACOTE DE 200G. O 
PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR 

VALIDADE MÍMINA DE 12 MESES 

PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 

4.746 KG 33,03 156.760,38 

0022 MACARRÃO ESPAGUETE PCT. 500G 
Especificação : MACARRÃO TIPO 

ESPAGUETE COM OVOS, DEVERÃO 

SER FABRICADAS A PARTIR DE 
MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, 

ISENTAS DE MATERIAIS TERROSOS, 

PARASITOS E LARVAS. NÃO PODERÁ 
ESTA FERMENTADA OU RANÇOSA, 

EMBALAGEM DE 500G. 

18.036 KG 6,59 118.857,24 

0023a MACARRÃO ESPAGUETE PCT. 500G 
Especificação : MACARRÃO TIPO 

ESPAGUETE COM OVOS, DEVERÃO 

SER FABRICADAS A PARTIR DE 

MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, 

ISENTAS DE MATERIAIS TERROSOS, 

PARASITOS E LARVAS. NÃO PODERÁ 
ESTA FERMENTADA OU RANÇOSA, 

EMBALAGEM DE 500G. 

6.000 KG 6,59 39.540,00 
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0024 MARGARINA EMB. 250G 

Especificação : MARGARINA COM SAL, 

60 A  80% DE LIPÍDIOS. 
APRESENTAÇÃO, ASPECTO, CHEIRO, 

SABOR E COR PECULIARES AOS 

MESMOS, E DEVERÃO ESTAR 
ISENTOS DE RANÇOS E DE OUTRAS 

CARACTERÍSTICAS INDESEJAVÉIS. 

EMBALAGEM DE 250G 

112 KG 11,16 1.249,92 

0025 MILHARINA EMB.500G 
Especificação : FLOCOS DE MILHO 

PRÉ- COZIDO, P/ CUSCUZ. TIPO 

MILHARINA, AMARELO, COM 
ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR 

PRÓPRIOS,COM AUSÊNCIA DE 

UMIDADE, FERMENTAÇÃO, RANÇO, 
ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E 

LARVAS, 100% NATURAL, 

ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO 
FÓLICO. PESO LÍQUIDO DE 500G. 

EMBALAGEM: SACO DE PAPEL OU 

CAIXINHA, ÁTOXICA, TAMPAS NÃO 
VIOLADAS, RESISTENTES QUE 

GARANTAM A INTEGRIDADE DO 
PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE 

CONSUMO. A EMBALAGEM DEVERÁ 

CONTER EXTERNAMENTE OS 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E 

PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO 

NUTRICIONAL, N° DO LOTE, DATA 
DE VALIDADE, QUANTIDADE DO 

PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ 

APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA 
DE 05 (CINCO) MESES A PARTIR DA 

DATA DE ENTREGA NA UNIDADE 

REQUISITANTE. APRESENTANDO 
PERÍODO DE VALIDADE MÍNIMA DE 

1 ANO. 

14.397 KG 3,70 53.268,90 

0026 OLEO DE SOJA 900 ML 

Especificação : ÓLEO DE SOJA. 
CARACTERÍSTICAS: ÓLEO DE SOJA 

REFINADO, 100% NATURAL, NÃO 

DEVE APRESENTAR CHEIRO FORTE 
E INTENSO, VOLUME 

INSATISFATÓRIO, MISTURA DE 

OUTROS ÓLEOS. EMBALAGEM: 
INTACTA, ACONDICIONADAS EM 

EMBALAGEM PLÁSTICAS 900ML DE 
PESO LÍQUIDO. 

14.442 UM 11,26 162.616,92 

0027a OLEO DE SOJA 900 ML 

Especificação : ÓLEO DE SOJA. 
CARACTERÍSTICAS: ÓLEO DE SOJA 

REFINADO, 100% NATURAL, NÃO 

DEVE APRESENTAR CHEIRO FORTE 

E INTENSO, VOLUME 

INSATISFATÓRIO, MISTURA DE 

OUTROS ÓLEOS. EMBALAGEM: 
INTACTA, ACONDICIONADAS EM 

EMBALAGEM PLÁSTICAS 900ML DE 

PESO LÍQUIDO. 

4.814 UM 11,26 54.205,64 
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0028 PÃO FRANCES 50G 

Especificação : PESO DE 50G CADA 

UNIDADE, PREPARADO A PARTIR DE 
MATÉRIAS PRIMAS SÃS, DE 

PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTA DE 

MATÉRIA TERROSA E PARASITA, E 
EM PERFEITO ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO. SERÃO REJEITADOS 

PÃES MAL ASSADOS, QUEIMADOS, 
AMASSADOS, ACHATADOS, 

EMBATUMADOS (ASPECTO DE 

MASSA PESADA), COM ODOR E 
SABOR DESAGRADÁVEL OU COM 

CARACTERÍSTICAS ANORMAIS. 

4.431 KG 17,18 76.124,58 

0029a PÃO FRANCES 50G 
Especificação : PESO DE 50G CADA 

UNIDADE, PREPARADO A PARTIR DE 

MATÉRIAS PRIMAS SÃS, DE 
PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTA DE 

MATÉRIA TERROSA E PARASITA, E 

EM PERFEITO ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO. SERÃO REJEITADOS 

PÃES MAL ASSADOS, QUEIMADOS, 

AMASSADOS, ACHATADOS, 
EMBATUMADOS (ASPECTO DE 

MASSA PESADA), COM ODOR E 

SABOR DESAGRADÁVEL OU COM 
CARACTERÍSTICAS ANORMAIS. 

1.476 KG 17,18 25.357,68 

0030 PÃO HOT DOG 50G 

Especificação : PESO DE 50G CADA 

UNIDADE, PREPARADO A PARTIR DE 
MATÉRIAS PRIMAS SÃS, DE 

PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTA DE 

MATÉRIA TERROSA E PARASITA E 
EM PERFEITO ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO. SERÃO REJEITADOS 

PÃES MAL ASSAD0S, QUEIMADOS, 
AMASSADOS, ACHATADOS, 

EMBATUMADOS (ASPECTO DE 

MASSA PESADA), COM ODOR E 

SABOR DESAGRADÁVEL E COM 

CARACTERÍSTICAS ANORMAIS. 

4.431 KG 17,65 78.207,15 

0031a PÃO HOT DOG 50G 
Especificação : PESO DE 50G CADA 

UNIDADE, PREPARADO A PARTIR DE 

MATÉRIAS PRIMAS SÃS, DE 
PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTA DE 

MATÉRIA TERROSA E PARASITA E 

EM PERFEITO ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO. SERÃO REJEITADOS 

PÃES MAL ASSAD0S, QUEIMADOS, 

AMASSADOS, ACHATADOS, 
EMBATUMADOS (ASPECTO DE 

MASSA PESADA), COM ODOR E 

SABOR DESAGRADÁVEL E COM 
CARACTERÍSTICAS ANORMAIS. 

1.476 KG 17,65 26.051,40 

0032 PEITO DE FRANGO EMB. 1 KG 

Especificação : PEITO DE FRANGO SEM 
OSSO, CARACTERÍSTICAS: 

CONGELADO SEM TEMPERO, O 

PEITO DE FRANGO DEVE TER 
CONTORNOS DEFINIDOS, FIRMES E 

SEM MANCHAS, PEÇA LISA E 

COLORAÇÃO CLARA, ADERENTE E 
SEM ODORES. EMBALAGEM 

INTACTA, PRIMÁRIA DEVE ESTAR 

INTACTA, ACONDICIONADAEM 
SACOS DE PLIETILENO RESISTENTE 

OU BANDEJAS DE ISOPOR 

REVESTIDAS DE POLIETILENO, COM 
1KG, PROTEGIDO POR EMBALAGEM 

SECUNDÁRIA DE PAPELÃO TAMBÉM 

REVESTIDO DE POLIETILENO 

23.809 KG 16,62 395.705,58 
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TRASNPARENTE REFORÇADO. NO 

RÓTULO DA EMBALAGEM 

PRIMÁRIA DEVE CONSTAR PESO, 
DATA DE PROCESSAMENTO, 

PROCEDÊNCIA, PRAZO DE 

VALIDADE E CERTIFICADO DE 
INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) OU 

ESTADUAL (SIE). DEVERÁ SER 

TRASNPORTADO EM VEÍCULO 
REFRIGERADO OU CONFORME 

LEGISLAÇÃO VIGENTE. 

0033 REPOLHO 
Especificação : REPOLHO VERDE. 

DEVE APRESENTAR 

CARACTERÍSTICA DO CULTIVAR 
BEM FORMADAS, LIMPAS, COM 

COLORAÇÃO PRÓPRIAS, LIVRES DE 

DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, 
PRAGAS E DOENÇAS, E ESTAR EM 

PERFEITAS CONDIÇÕES DE 

CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO. 

6.121 KG 6,99 42.785,79 

0034 SAL REFINADO PCT. 1KL 
Especificação : SAL REFINADO 

IODADO, CARACTERÍSTICAS: NÃO 

DEVE APRESENTAR SUJIDADE, 
UMIDADE, MISTURAS 

INADEQUADAS AO PRODUTO. 

EMBALAGEM: INTACTA, 
ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 

POLIETILENO TRASNPARENTE 

CONTENDO 1KG DE PESO LIQUIDO. 

17.456 KG 2,13 37.181,28 

0035 SALSICHA PCT. 3 KG 

Especificação : SALCICHA PARA HOT 
DOG DE PRIMEIRA QUALIDADE. 

CONSTITUÍDA DE CARNE BOVINA E 

DE AVES. EMBALAGEM: PACOTES 
DE POLIETILENO RESISTENTES E 

TRANSPARENTES. CADA PACOTE 

DEVE PESAR 3KG,SER 
HERMETICAMENTE FECHADO 

(VÁCUO), COM RÓTULO 

CONSTANDO PESO, DATA DE 
PROCESSAMENTO, PROCEDÊNCIA 

CARNE, PRAZO DE VALIDADE E 
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO 

FEDERAL (SIF)OU ESTADUAL (SIE). 

DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM 
VEÍCULO REFRIGERADO OU 

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. 

1.623 KG 13,38 21.715,74 

0036 FARINHA DE TAPIOCA (PCT 200 G) 

Especificação : FARINHA DE TAPIOCA 
GRANULADA. ISENTA DE MATÉRIA 

TERROSA E PARASITAS, NÃO 

PODERÁ ESTAR ÚMIDA, 
FERMENTADA OU RANÇOSA. 

3.288 KG 22,92 75.360,96 
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0037a FARINHA DE TAPIOCA (PCT 200 G) 

Especificação : FARINHA DE TAPIOCA 

GRANULADA. ISENTA DE MATÉRIA 
TERROSA E PARASITAS, NÃO 

PODERÁ ESTAR ÚMIDA, 

FERMENTADA OU RANÇOSA. 

1.096 KG 22,92 25.120,32 

0038 TOMATE KG 
Especificação : SEM DANIFICAÇÕES 

FÍSICAS, CASCA INTEGRA, COM COR, 

SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS 
DA ESPÉCIE. ISENTA DE 

SUBSTâNCIAS TERROSAS, 

SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, 
RESÍDUOS DE DEFENSIVOS 

AGRÍCOLAS, ODOR E SABOR 

ESTRANHO,PESO E TAMANHO 
PADRÃO. 

6.121 KG 8,07 49.396,47 

0039 ADOÇANTE STÉVIA 
Especificação : ADOÇANTE DIETÉTICO 

EM PÓ STÉVIA. CAIXA COM 50 

ENVELOPES DE 800MG 

9 CX 12,43 111,87 

0040 ARROZ INTEGRAL PCT. 1 KG 

Especificação : CLASSE: LONGO, FINO, 
TIPO INTEGRAL. O PRODUTO NÃO 

DEVE APRESENTAR MOFO, 

SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, 
PREPARAÇÃO FINAL DIETÉTICA 

INADEQUADA (IMPAPAMENTO). 

EMBALAGEM: DEVE ESTAR 
INTACTA, ACONDICIONADA EM 

PACOTES DE 1KG, EM POLIETILENO 

TRASNPARENTE ÁTOXICO. 

250 KG 10,25 2.562,50 

0041 ACHOCOLATADO SEM AÇUCAR 

DIET (200 G) 
Especificação : Achocolatado Em Pó para  

ingestão Controlada De Açúcares. - 35% 

De Cacau - Sem Adição De Açúcar - Ideal 
Para Diabéticos E Dietas especiais. 

Podendo ser usado em preparações quentes 

ou frias. Embalagem de 200gr. 

250 KG 37,51 9.377,50 
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0042 AVEIA EM FLOCOS 

Especificação : AVEIA EM FLOCOS 

FINOS, PRODUTO RESULTANTE DA 
MOAGEM DE GRÃOS DE AVEIA APÓS 

LIMPEZA E CLASSIFICAÇÃO, COM 

VALOR NUTRICIONAL PARA 
PORÇÃO DE 100G DE 

APROXIMADAMENTE: 13,5G DE 

PROTEÍNA, 4,8G DE LIPÍDIO E 68,4G 
DE CARBOIDRATO, 

ACONDICIONADA EM EMBALAGEM 

PLÁSTICA DE POLIPROPILENO, 
RESISTENTE E TRASNPARENTE DE 

200G, ORIGINAL DO FABRICANTE, 

COM ESPECIFICAÇÕES DO 
PRODUTO, INFORMAÇÕES SOBRE O 

FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE 

E LOTE, PRODUTO ISENTO DE 
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA- SERVIÇO DE 

INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) OU 
SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL ( 

SIE). 

250 KG 19,83 4.957,50 

0043 BISCOITO INTEGRAL E SEM 
LACTOSE 

Especificação : BISCOITO DOCE OU 

SALGADO, SEM LACTOSE, COM 
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. O 

PRODUTO DEVE APRESENTAR- SE 

ÍNTEGRO,CROCANTE, COM SABOR E 
ODOR AGRADÁVEL. PACOTE DE 

400G 

250 KG 29,26 7.315,00 

0044 LEITE DESNATADO 

Especificação : LEITE EM PÓ 
DESNATADO. EMBALAGEM DE 200G 

250 KG 33,88 8.470,00 

0045 LEITE ZERO LACTOSE PCT 200G 

Especificação : LEITE ZERO LACTOSE, 
CARACTERÍSTICAS: LEITE 

SEMIDESNATADO,ENZIMA LACTASE 

E ESTABILIZANTES CITRATO DE 
SÓDIO, TRIFOSFATO DE SÓDIO, 

MONOFOSFATO DE SÓDIO E 

DISFOFATO DE SÓDIO. LEITE UHT 
SEMIDESIDRATADO PARA DIETAS 

COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE,ZERO 

LACTOSE. VALIDADE: MÍNIMO DE 10 

MESES. 

300 KG 59,59 17.877,00 
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0046 MACARRÃO INTEGRAL KG 

Especificação : MACARRÃO INTEGRAL 

TIPO ESPAGUETE, EMBALAGEM DE 
500 GRAMAS, A BASE DE OVOS E 

FARINHA INTEGRAL. COMPOSTO DE 

MATÉRIA PRIMA DE PRIMEIRA 
QUALIDADE, SÃS E LIMPAS, 

ISENTAS DE MATERIAL TERROSO, 

PARASITAS. EMBALADO EM 
PACOTES DE 500G. EM SACO 

REFORÇADO, ÁTOXICO E 

TRANSPARENTE. 

125 KG 13,24 1.655,00 

0047 PÃO INTEGRAL E SEM LACTOSE PCT. 
500G 

Especificação : PÃO COM FARINHA DE 

TRIGO INTEGRAL E SEM LACTOSE. 
PESANDO APROXIMADAMENTE 

500G, EMBALAGEM ÁTOXICA, 

ENTREGUE DE MODO A GARANTIR 
SUA INTEGRIDADE FÍSICA 

APROPRIADA PARA CONSUMO. 

125 KG 20,47 2.558,75 

0048 TORRADA INTEGRAL E SEM 
LACTOSE 

Especificação : TORRADA SALGADO, 

SEM LACTOSE, COM FARINHA DE 
TRIGO INTEGRAL. O PRODUTO DEVE 

APRESENTAR- SE ÍNTEGRO, 

CROCANTE, COM SABOR E ODOR 
AGRADÁVEL. PACOTE DE 142G 

50 KG 109,83 5.491,50 

0049 SARDINHA ENLATADA 

Especificação : SARDINHA EM 
CONSERVA EM ÓLEO COMESTÍVEL E 

SAL, NÃO CONTÉM GLÚTEN NEM 

CONSERVANTES. EMBALAGEM DE 
125G INTACTA SEM AMASSADOS E 

CARIMBO CERTIFICADO DE 

INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) OU 
ESTADUAL (SIE). 

1.500 KG 41,30 61.950,00 

0050a SARDINHA ENLATADA 

Especificação : SARDINHA EM 
CONSERVA EM ÓLEO COMESTÍVEL E 

SAL, NÃO CONTÉM GLÚTEN NEM 

CONSERVANTES. EMBALAGEM DE 
125G INTACTA SEM AMASSADOS E 

CARIMBO CERTIFICADO DE 

INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) OU 
ESTADUAL (SIE). 

500 KG 41,30 20.650,00 
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0051 MILHO PARA CANJICA AMARELO 

Especificação : TIPO 1. ISENTA DE 

SUJIDADES E MATERIAIS 
ESTRANHOS. PACOTE 500G. 

2.941 KG 9,67 28.439,47 

 
 
Obs.: Será de participação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte os itens cujo o 
valor seja até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) conforme a Lei Complementar nº 147/2014, Art. 48 Inciso 
I. 
2. JUSTIFICATIVA  
 
2.1 A presente aquisição visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o 
crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município 
de Tucuruí, garantindo melhoria do rendimento escolar e segurança alimentar e nutricional, bem como, 
condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica e em vulnerabilidade social, com 
acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. Considerando a Resolução 
N°026/2013 FNDE/PNAE que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação 
básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. “Art. 20 A aquisição de gêneros 
alimentícios para o PNAE deverá ser realizada por meio de licitação pública, nos termos da Lei nº 
8.666/1993 ou da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, ou, ainda, por dispensa do procedimento 
licitatório, nos termos do art. 14 da Lei nº 11.947/2009. 
 
3 – DAS ESPECIFICAÇÕES E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 
 
3.1 As especificações constam nesse Termo.  
 
3.2. A entrega dos produtos será realizada conforme cronograma fornecido pelo Setor Municipal de 
Alimentação Escolar, a qual formulará periodicamente através do envio da Ordem de Fornecimento, 
tendo a proponente o prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas a contar do recebimento da solicitação, 
para entregar o produto solicitado no Depósito Central de Merenda Escolar, conforme informado no 
pedido. 
 
3.3. Os gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao 
disposto na legislação de alimentos com característica de cada produto (organolépticas, físico-químicas, 
microbiológicas, microscópicas, toxicológicas), estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária 
– ANVISA, Ministério da Agricultura/Pecuária e Abastecimento e pelas Autoridades Sanitárias Locais para 
cada gênero descrito conforme tabela de especificação e quantidades e registro no órgão fiscalizador 
quando couber (SIM, SIE, SIF).  
 
3.4. Fica terminantemente proibida a entrega de gêneros alimentícios sem rótulos. Só será aceito o 
fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com o item anterior e as especificações mínimas 
exigidas abaixo:  
• Identificação do produto;  
• embalagem original e intacta;  
• data de fabricação;  
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• data de validade;  
• peso líquido;  
• Número do Lote;  
• Nome do fabricante;  
• Registro no órgão fiscalizador (SIM, SIE e SIF) quando couber.  
 
3.5. Os rótulos dos alimentos obtidos através de uma formulação pré-definida devem conter, 
obrigatoriamente, além das informações citadas anteriormente, as seguintes:  
• instrução para preparo;  
• rendimento após o preparo, expresso em números de porções prontas e indicando o peso ou volume 
líquido de cada porção;  
 
• composição centesimal.  
 
3.6. As empresas deverão cumprir a legislação vigente pertinentes para alimentos.  
 
3.7. As contratadas serão responsáveis por seus produtos até a data que expirar a validade dos mesmos, 
valendo para a resolução de qualquer dúvida, o Código de Defesa do Consumidor. Produto deteriorado 
antes do fim do prazo de validade ter expirado deverá ser reposto pela Contratada.  
 
3.8. Em caso de necessidade de substituição de um produto por similar, duas (02) amostras deste deverão 
ser encaminhadas, acompanhadas de justificativa em papel timbrado da empresa; de Ficha Técnica e 
Alvará Sanitário do Fabricante para análise. Se necessário, será solicitado Laudo de Análise conclusivo pela 
Nutricionista da Secretaria de Educação. Esta alteração não deverá acarretar atraso na data estipulada 
para entrega dos alimentos, nem no preço do produto licitado.  
 
3.9. A possibilidade de troca de marca só ocorrerá se a empresa produtora não estiver mais fabricando o 
produto. Neste caso, o fornecedor deverá anexar no processo, um documento do fabricante informando 
a ocorrência. A solicitação para alteração de marca, que se refere o item 3.8. deve ser protocolado na 
Prefeitura e notificado com um mínimo de 10 dias úteis de antecedência para análise.  
 
3.10. Se durante o período de entrega o fabricante do produto alterar a composição química do alimento 
de forma a ocasionar prejuízos nutricionais ou de saúde ao aluno, a Nutricionistas poderá solicitar a troca 
de produto.  
 
4. AVALIAÇÃO DO CUSTO 
 
4.1 O custo estimado total da presente contratação é de R$ 4.064.733,47 (quatro milhões sessenta e 
quatro mil setecentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos). 
 
 4.2 O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, 
elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas. 
 
5. DA FISCALIZAÇÃO 
 
.1 - A Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a Nutricionista, equipe do Setor Municipal de 
Alimentação Escolar e Conselho de Alimentação Escolar -CAE, será responsável pela fiscalização do 
fornecimento dos produtos, observando todos os aspectos estipulados (prazo de entrega, local de 
entrega, observância acerca da qualidade e marca dos produtos contratados).  
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5.2 - A equipe do SEMAE e a Nutricionista realizará visita de rotina no local de armazenamento/produção 
dos gêneros a serem fornecidos pela contratada, para supervisão das atividades e verificação de boas 
práticas conforme legislação sanitária vigente, podendo solicitar adequações caso necessário, estipulando 
prazos para as devidas correções.  
 
5.3 - A aceitação estará condicionada à devida fiscalização dos técnicos. Não serão aceitos produtos cujas 
condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias.  
 
6. DA ENTREGA DOS PRODUTOS – LOCAL PERIODICIDADE 
 
6.1. Os produtos deverão ser entregues no Depósito Central Município de Jacundá no prazo máximo de 
72 (setenta e duas) horas a contar do recebimento da solicitação/recebimento da ordem de compra, 
previamente informado ao Setor de Alimentação Escolar, no horário das 8h00 às 11h00 e 14h00 às 17h00. 
Conforme relação de endereço na ordem de compra.  
 
6.2. A Secretaria Municipal de Educação fornecerá o cronograma de entrega, que deverá ser assinado em 
conjunto com a nutricionista da equipe, a qual deverá se identificar através de seu carimbo e assinatura.  
 
6.3. Os produtos deverão ser entregues, obedecendo à seguinte periodicidade:  
• Derivados lácteos e refrigerados, semanalmente;  
• Produtos de panificação, de acordo com cardápio;  
• Carnes e derivados e produtos congelados, quinzenalmente ou de acordo com a capacidade de 
estocagem do Depósito Central de Merenda Escolar.  
• Alimentos Estoque-Seco (não-perecíveis), mensalmente ou de acordo com a capacidade de estocagem 
do Depósito Central de Merenda Escolar.  
 
6.4. Havendo necessidade de adequações, o cronograma de datas e periodicidade poderá sofrer 
alterações;  
 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
7.1. Os produtos Secos (Não-perecível), Hortifrutigranjeiro e Carnes deverão ser entregues no Depósito 
Central, em dias úteis, no horário de 7h00 às 11h00 e de 14h00 às 17h00. A equipe será responsável pela 
conferência e vistoria dos produtos no ato do recebimento ou posteriormente, se no ato da entrega ou 
em análise posterior houver algum item em desacordo, o mesmo deverá ser reposto em adequação a 
descrição do Edital. O produto a ser reposto deverá passar novamente por análise pela equipe e 
Nutricionista da Secretaria de Educação.  
 
7.2. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues por Região Administrativa, diretamente nas Escolas 
da Rede Municipal de ensino, em conformidade com a Autorização de Fornecimento emitidas, de datas, 
pesos e quantidades estabelecidos pelo Setor Municipal de Alimentação Escolar. 
 
7.3. As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega do produto, é 
de total responsabilidade do fornecedor.  
 
7.4. Todos os gêneros perecíveis e não perecíveis deverão ser transportados em caminhão tipo baú 
específico para esse fim, devendo ser previamente higienizados e não conter qualquer substância que 
possa acarretar lesão física, química ou biológica aos alimentos.  
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7.5. Os gêneros de características congelados ou refrigerados deverão ser transportados em caminhão 
tipo baú refrigerados, de modo a conservar a temperatura e a qualidade dos alimentos no ato da entrega.  
 
7.6. Os produtos deverão estar sobrepostos em paletes e/ ou em caixa de polietileno higienizadas quando 
necessário, com exceção dos ovos que poderão ser acondicionados em embalagem de papelão e/ou 
isopor, e/ou polietileno atóxico.  
 
7.7. É de responsabilidade da empresa contratada ter uma acompanhante para o transporte dos produtos 
até o estoque de alimentos e das Escolas. Os entregadores deverão estar devidamente identificados com 
o nome da empresa, uniformizados (camisa, calçado fechado, calça, crachá, boné) com hábitos de higiene 
satisfatórios (uniforme limpos, higiene pessoal adequada, barba e bigode aparado, cabelo protegido sem 
adornos e unhas aparadas), possuindo boa conduta e relacionamento no local de entrega.  
 
7.8. Caso seja detectado alguma falha no fornecimento, que esteja em desconformidade com o contrato, 
a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo máximo de 01 (um) dia útil, após a 
notificação, sem prejuízo das sanções previstas.  
 
7.9. Demais obrigações em conformidade com a Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.  
 
7.10. Nos preços deverão estar inclusas todas as despesas tais como: despesa com funcionários, materiais 
utilizados, impostos, tributos, transportes, taxas e outras.  
 
8 . CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
8.1. O pagamento será efetuado em até 30 (quinze) dias após apresentação de nota Fiscal discriminada 
de acordo com a Ordem de compras e acompanhada de medição comprobatória de entrega assinada pelo 
responsável de fiscalização do contrato.  
 
8.2. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, contra qualquer 
banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o número 
da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.  
 
8.3. Nenhum pagamento será efetuado a Empresa Contratada se a mesma não estiver em dias com suas 
regularidades fiscal e trabalhista. 
 

Jacundá/PA, 05 de abril de 2021. 
 
 

IARA ALVES MEIRELES 
Secretária Municipal de Educação  
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ANEXO II    

MODELO DE DECLARAÇÕES PREGÃO ELETRONICO SRP 9/2021-015 -PE 
 

 
DECLARA, na forma e sob as sanções previstas na Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos 
de HABILITAÇÃO exigidos para participação nesta licitação. 
 
DECLARA ainda ter ciência que “A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios das leis 
supracitadas, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93”.  
 
DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação 
no presente processo licitatório, referente ao Edital de Pregão, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores.  
 
DECLARA, sob as penalidades cabíveis, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no 
Edital – Art.26 § 1º . DECRETO 10.024/19. 
 
DECLARA, sob as penas da lei, QUE está ciente da proibição de empregar em horário noturno, perigoso 
ou insalubre menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer outro tipo de trabalho a menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, de acordo com o inciso 
XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1988 e em acordo com a Lei Federal n.º 9.854/99.  
 
DECLARA, de que aceita e concorda com as condições expressas no Edital.  
 
 
 

 
_________________________________________ 

Local e data 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura do representante legal ou procurador da licitante 
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ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO Nº «NUMERO_DO_CONTRATO» 
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 9/2021-015 -PE 
ORIGEM: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2021______ 
 
O «NOME_DA_CONTRATANTE», neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na 
«ENDERECO_DA_CONTRATANTE», inscrito no CNPJ (MF) sob o nº «CNPJ_DA_CONTRATANTE», 
representado pelo Srº «NOME_RESP_LICITACAO», «CARGO_RESP_LICITACAO»,  portador do CPF nº 
«CPF_RESP_LICITACAO», residente na «ENDERECO_RESP_LICITACAO»,  e de outro lado a firma 
«EMPRESA_CONTRATADA»., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº «CPF_CNPJ_CONTRATADO», estabelecida à 
«ENDERECO_CONTRATADO», doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato 
representada pelo Sr.(a) «NOME_REPRESENTANTE», residente na 
«ENDERECO_REPRESENT_CONTRATADO», portador do «RG_CPF_REPRESENT_CONTRATADO»,  tem 
entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do 
Pregão Eletrônico SRP nº «NO_LICITACAO» e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se 
CONTRATANTE  e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, 
mediante as cláusulas que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. O presente Contrato tem como objeto «OBJETO_CONTRATADO» 
 
«ITENS_CONTRATO» 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 
 
2.1    O valor deste contrato, é de R$ «VALOR_CONTRATADO» («VALOR_EXTENSO_CONTRATADO»). 
 
2.2 Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada 
pela CONTRATADA no Pregão Eletrônico SRP «NO_LICITACAO» são meramente estimativos, não 
acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou 
pagamento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL 
 
3.1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico SRP nº    
«NO_LICITACAO», realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 
8.666/93e nas demais normas vigentes. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
4.1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais 
e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com 
o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 
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5.1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em «DATA_INIC_VIG_CONTRATO» extinguindo-se em 
«DATA_FINAL_VIG_CONTRATO», com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo 
início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 
 
6.1. Caberá ao CONTRATANTE: 
 
 6.2. - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a 
entrega dos produtos; 
 
 6.3. - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato; 
 
 6.4 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 
CONTRATADA; 
 
 6.5 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos; 
 
 6.6 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de 
Almoxarifado; 
 
 6.7 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, 
o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato; 
 
 6.8 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper 
imediatamente o fornecimento, se for o caso. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 
 
7.1. Caberá à CONTRATADA: 
 
 7.2 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais 
como: 
 
  a) salários; 
 
  b) seguros de acidentes; 
 
  c) taxas, impostos e contribuições; 
 
  d) indenizações; 
 
  e) vales-refeição; 
 
  f) vales-transporte; e 
 
  g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 
 
 7.3 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem 
qualquer  vínvulo empregatício com o órgão; 
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 7.4 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo 
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às 
normas disciplinares do CONTRATANTE; 
 
 7.5 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE; 
 
 7.6 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 
 
 7.8 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do 
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do 
produto; 
 
 7.9 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade 
e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de 
Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado; 
 
 7.10 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado; 
 
 7.11 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e 
 
 7.12 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão EletronicoSRP 
nº «NO_LICITACAO». 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 
 
8.1. À CONTRATADA caberá, ainda: 
 
 8.2 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 
 
 8.3 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 
empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em 
dependência do CONTRATANTE; 
 
 8.4 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao 
fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e 
 
 8.5 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação 
deste Contrato. 
 
8.5.1. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não 
transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar 

mailto:cpljacunda@gmail.com


 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ  

CNPJ: 05.854.633/0001-80 

Rua Pinto Silva, S/N – Centro Administrativo - Jacundá 

e-mail: cpljacunda@gmail.com 

o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de 
solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
 
9.1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 
 
 9.2 -  expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 
CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato; 
 
 9.3 -  expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia 
autorização da Administração do CONTRATANTE; e 
 
 9.4 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
10.1. ______________- MAT. ______________ designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, 
permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa 
atribuição. 
 
10.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim 
deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção 
das medidas convenientes. 
 
10.3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o 
período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário. 
 
CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO 
 
11.1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço 
de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA 
 
12.1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação 
orçamentária: 
 
FUNDO MUNICIPAL DE  
 
Exercício 2021 Atividade; Classificação econômica: 3.3.90.30.00 – Material de consumo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 
 
13.1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo 
CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ap fornecedor 
no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE. 
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13.2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de 
comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada. 
 
13.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos 
fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações 
apresentadas e aceitas. 
 
13.4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato. 
 
13.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por 
atraso de pagamento. 
 
13.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo 
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a 
seguinte: 
 
EM = I x N x VP 
 
Onde: 
 
EM = Encargos moratórios; 
 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
 
VP  =  Valor da parcela a ser paga. 
 
I = Índice de compensação  financeira = 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX)      
     365 
 
I = (6/100) 
       365 
 
I = 0,0001644 
 
TX  = Percentual da taxa anual  = 6%. 
 
 13.7 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada 
posteriormente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
14.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja 
interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 
 
15.1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá 
ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 
65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 
 
15.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado. 
 
15.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as 
supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 
 
16.1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais 
obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
 16.2 - advertência; 
 
 16.3- multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, 
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 
 
 16.4 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% 
(dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por 
motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de 
Fornecimento previstas nos subitens 7.7 e 7.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial; 
 
 16.5 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% 
(dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por 
motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de 
Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo 
mximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial; 
 
 16.6- suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Pública, por até 2 (dois) anos. 
 
16.7 Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, a CONTRATADA que: 
 
 16.7.1- ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato; 
 
 16.8- não mantiver a proposta, injustificadamente; 
 
 16.9- comportar-se de modo inidôneo; 
 
 16.10- fizer declaração falsa; 
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 16.11- cometer fraude fiscal; 
 
 16.12- falhar ou fraudar na execução do Contrato; 
 
 16.13 não celebrar o contrato; 
 
 16.14- deixar de entregar documentação exigida no certame; 
 
 16.15- apresentar documentação falsa. 
 
16.16. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua 
inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades 
referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 
 
16.17. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 
Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a 
CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 
 
16.18. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do 
CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos 
pagamentos a serem efetuados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO 
 
17.1. A inexecução total ou parcial do Contrato  enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 
80 da Lei nº 8.666/93. 
 
17.2. A rescisão do Contrato poderá ser: 
 
17.2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 
 
17.2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração do CONTRATANTE; 
 
17.2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
 
17.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada 
da autoridade competente. 
 
17.4 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado 
o contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA 
 
18.1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico SRP nº «NO_LICITACAO», cuja 
realização decorre da autorização do Srº. «NOME_RESP_LICITACAO», e da proposta da CONTRATADA. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 
 
19.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de «CIDADE», com exclusão de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual 
teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes 
das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 
 
 

 «CIDADE» - «UF_MUNICIPIO», «DATA_DO_CONTRATO» 
 
 

 
    «NOME_DA_CONTRATANTE» 

 CNPJ(MF)  «CNPJ_DA_CONTRATANTE» 
    CONTRATANTE 

 
 
 

    «EMPRESA_CONTRATADA» 
    «CPF_CNPJ_CONTRATADO» 

    CONTRATADO(A) 
 

 
 
Testemunhas: 
 
1.___________________________                                         2.___________________________                                                                                                                                  
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ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
Aos «DATA_ATA_REGISTRO_PRECOS», o Município de «CIDADE», com sede na 
«ENDERECO_PREFEITURA», nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 
18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta 
apresentada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° «NO_LICITACAO»,   RESOLVE registrar os 
preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi 
classificada em primeiro lugar no certame supracitado. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
«OBJETO_LICITADO» 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua 
assinatura. 
 
Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não 
estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro 
de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do 
registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o  
compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, 
na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis 
pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 
Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, 
desde que devidamente comprovada a vantagem. 
 
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando 
desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao 
Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, 
obedecida à ordem de classificação. 
 
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos 
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas 
com o Contratante. 
 
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de 
Preços. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
 
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações 
contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 10 (dez) dias da expedição da mesma. 
 
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no Edital 
em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), 
discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos 
materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal 
emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta 
atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação. 
 
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária 
ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos 
materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas. 
 
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao 
FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na 
contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. 
 
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito 
existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente 
existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário. 
 
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela 
contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM=I x N x VP 
 
Onde: 
 
EM= Encargos Moratórios 
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. 
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga; 
TX = percentual da Taxa anual = 6% 
I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 
 
I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 
          365                365 
 
A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
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A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem. 
 
O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo 
que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
 
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
«NO_LICITACAO», a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às 
fornecedoras as seguintes sanções: 
 
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do 
representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa 
licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração; 
 
II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações 
estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida 
no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente; 
 
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total 
ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação 
oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não 
execução parcial ou total do contrato. 
 
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar 
o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, 
ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser 
aplicadas juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos 
pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores 
da entidade contratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por 
igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
 
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 
nº 8.666/1993. 
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Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados. 
 
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 
superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação 
para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 
 
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 
 
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, 
visando igual oportunidade de negociação. 
 
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante 
poderá: 
 
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do 
fornecimento; 
 
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 
 
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de 
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.  
 
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas 
especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao 
representante designado pela contratante. 
 
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser 
entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais; 
 
Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma: 
 
 
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material 
com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas. 
 
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente 
aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) 
dias úteis após o recebimento provisório. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo 
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 
 

 A pedido, quando: 
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- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de 
força maior; 
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de 
mercado dos insumos que compõem o custo do material. 
 

 Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando: 
 
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; 
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas; 
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro 
de Preços; 
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de 
Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 
 

 Automaticamente: 
 
- por decurso de prazo de vigência da Ata; 
- quando não restarem fornecedores registrados; 
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na 
Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE 
COMPRA 
 
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela 
contratante. 
 
Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou 
parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 
O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, 
quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte e cinco 
por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 
 
Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro 
e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata. 
 
Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério 
da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO 
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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ  

CNPJ: 05.854.633/0001-80 

Rua Pinto Silva, S/N – Centro Administrativo - Jacundá 

e-mail: cpljacunda@gmail.com 

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro 
de Preços, constam na CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO, que se constitui a presente Ata de Registro de 
Preços. 
 
Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) 
meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
 
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem 
prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato: 
 
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a 
efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 
 
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal 
especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº  «NO_LICITACAO» e a proposta 
da empresa classificada em 1º lugar. 
 
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições 
constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis. 
 
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição 
indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante. 
 
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de «CIDADE», com exclusão de 
qualquer outro. 
 
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor 
e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem. 
 

«CIDADE»-«UF_MUNICIPIO», «DATA_ATA_REGISTRO_PRECOS_COMUM» 
 
 
 

MUNICÍPIO DE «CIDADE» 
C.N.P.J.  nº  «CGC_PREFEITURA» 

CONTRATANTE 
 
 

«ASSINAT_LICITANTES_VENC» 
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