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PREGÃO PRESENCIAL - SRP N° 008/2020 - SEDUC/FME 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0801/2020 - PMA/CPL 

RAZÃO SOCIAL: ___________________________________________________________________________  

 

NOME FANTASIA: __________________________________________________________________________ 

 

CNPJ: ____________________________________________________________________________ 

 
ENDEREÇO COMPLETO: ____________________________________________________________________ 
 

E-MAIL:___________________________________________________________________________________ 

 

TELEFONE: ( ) _____________________________________________________________________________ 
 

NOME P/ CONTATO: ________________________________________________________________________ 
 

Recebemos, por intermédio de acesso à página www.tcm.pa.gov.br ou retirada presencial, nesta data, cópia do 

instrumento convocatório e dos anexos da licitação acima identificada. 

 
Local, _____________de____________________de 2020 

 

 
Senhor Licitante, Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Almeirim e essa empresa, solicito 
preencher o recibo de entrega do edital e remeter à Comissão Permanente de Licitação por meio do e-mail: 
licitacaoalmeirim@gmail.com até um dia antes da abertura do certame licitatório. A não remessa do recibo exime-
nos da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:licitacaoalmeirim@gmail.com
http://www.tcm.pa.gov.br/
mailto:comprasigarapeacu@gmail.com


 

  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM 
Secretaria Executiva de Fazenda – Comissão Permanente de Licitação 

CNPJ: 05.139.464/0001-05 
 

Rodovia Almeirim/Panaicá, nº. 510 – centro – CEP:68.230-000 – Almeirim/Pará - E-mail: licitacaoalmeirim@gmail.com 

 EDITAL 
 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2020 - SEDUC/FME 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0801/2020 - PMA/CPL 

 
 

A Prefeitura Municipal de ALMEIRIM/PA, através de seu Pregoeiro Sr. FAGNER MIRANDA MENDES e sua equipe 
de apoio designado pela Decreto Nº 278/PMA/GAB de 30 de setembro de 2019, torna público aos interessados, que 
estará reunido no dia, hora e local abaixo discriminado, a fim de receber, abrir e examinar documentação e propostas 
de empresas que pretendam participar do PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 008/2020 - SEDUC/FME, DO TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM COM FORNECIMENTO PARCELADO CONFORME AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO, tudo em conformidade com as regras estipuladas na Lei n 10.520, de 
17/07/2002, Decreto no 3.555, de 08/08/2000, Decreto n° 3.693 de 20/12/2000, Decreto n° 3.784 de 06/04/01, Lei n. 
6.474, de 06/08/2002, Decreto n° 0199, de 09/06/2003, decreto nº 9.488, de 30/08/2018, Lei Complementar nº 123, 
de 14/12/2006 com suas alterações e legislação correlata aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 8.666, de 21/06/93, 
com suas alterações e demais exigências deste Edital. 
 
Anexo I: TERMO DE REFERÊNCIA; 
Anexo II: CARTA PROPOSTA DA LICITANTE; 
Anexo III: MINUTA DO CONTRATO; 
Anexo IV: CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO; 
Anexo V: DECLARAÇAO (Cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal); 
Anexo VI: CARTA DE CREDENCIAMENTO; 
Anexo VII: DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
(em cumprimento ao Art. 4°, inciso VII da Lei n.° 10.520); 
Anexo VIII: DECLARAÇÃO QUE RECEBEU O EDITAL E SEUS ANEXOS; Anexo IX: 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE; 
Anexo X: DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP); Anexo XI: 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. 
XII: MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 
XIII: ORDEM DE FORNECIMENTO 

1. DO OBJETO 
1.1 - Constitui objeto do presente certame REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER O PNAE – PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER O CALENDÁRIO ESCOLAR DE 2020 DO MUNICÍPIO 
DE ALMEIRIM/PA, conforme termo de referência Anexo I deste Edital. 

 
2. DA ABERTURA, DIA, HORA ELOCAL 

2.1 - A abertura do certame ocorrerá no dia 31/01/2020 às 08:00 horas, na CPL da Prefeitura Municipal de 
Almeirim/PA. 
2.2 - Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia útil subsequente, mesma 
hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisível. 
2.3 - O recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, documentação de habilitação que 
deverão ser entregues em envelopes separados e fechados, juntamente com a declaração do Anexo V que deverá 
ser apresentada junto com o credenciamento, da forma de que trata o edital. 

3. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARAPARTICIPAÇÃO 
3.1 - Os interessados deverão apresentar dentro do envelope de documentação o Certificado de Registro Cadastral 
– CRC, expedido pela Comissão Permanente de Licitação devidamente atualizado até a data de abertura do certame;  
3.2 - Para a emissão do Certificado de Registro Cadastral - CRC a que se refere o subitem 3.1, os interessados 
deverão apresentar a documentação que comprove sua habilitação jurídica, fiscal e econômica financeira conforme 
elencado nos art. 28, 29, 30 e 31 da Lei 8.666/93. 
3.3 - As documentações de que trata o subitem anterior deverão ser apresentadas perante a Comissão de Licitação 
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em até no máximo 05 (cinco) dias úteis a contar a partir da data de publicação no D.O.U. no horário de 08h00min às 
12h00min em cópia simples acompanhada do original para a devida conferência, onde a Comissão Permanente de 
Licitação fará a conferência das informações. 
3.4 - Os documentos expedidos pela internet serão validados pela Comissão de Licitação antes da expedição do 
CRC; 
3.5 - Os Certificados de Registro Cadastral aprovados estarão disponíveis para as empresas interessadas em até 24 
horas após a solicitação, Não serão entregues Certificados de Registro Cadastral fora do horário estipulado neste 
edital nem tão pouco no dia do certame.  
3.6 - Poderão participar do certame qualquer empresa credenciada na Prefeitura Municipal que pertença ao ramo 

de atividade pertinente ao objeto desta licitação, desde que preencham os requisitos e demais exigências constantes 
deste Edital e seus Anexos. 
3.7 - Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas. 

 3.8 - O valor máximo admitido por propostas a serem apresentadas pelas empresas licitantes nesta licitação será 
de até 10% do valor orçado pela administração. 
3.9 - O Edital poderá ser retirado junto à Comissão Permanente de Licitação das 08:00 às 12:00 horas de segunda 

a sexta-feira, devendo o licitante apresentar o respectivo Documento de Arrecadação Municipal devidamente quitado. 
3.10 - Não será admitida nesta licitação a participaçãode: 

a) Empresas que estejam reunidas em consórcio e seja controladora, coligada ou subsidiária entre si, qualquer que 
seja sua forma de constituição. 

b) Empresa declarada inidônea ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, da União, Estados, 
Municípios ou do Distrito Federal. 

c) Empresas que estejam com o direito de licitar suspenso e/ou impedidas de contratar com a Administração Pública 
Direta ou Indireta, da União, Estados, Municípios ou do DistritoFederal. 

d) Empresa em processo de falência ou em recuperação judicial ouextrajudicial; 

e) Empresa que se encontre em processo de dissolução, fusão, cisão ouincorporação. 

f) Empresa que tenha em seu quadro servidor público ou dirigente destaInstituição. 

g) Cooperativas. 

h) Empresas estrangeiras que não funcionem nopaís. 
 

4. DO CREDENCIAMENTO 
4.1 - O credenciamento se dará com a entrega: 

a) Instrumento público de Procuração ou Instrumento Particular com firma reconhecida para (não sócios) e Carta 
de Credenciamento (Anexo VI), indicando um único representante legal a manifestar-se em qualquer fase desta 
licitação, em nome da empresa, devendo para tanto, juntar fotocópia da cédula de identidade do mesmo, e exibir o 
original para conferência, ficando a licitante obrigada a acatar as declarações de seu preposto; 

b) Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia do respectivo 
Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura e Carta de Credenciamento (Anexo VI), juntamente com fotocópia da célula da 
identidade do mesmo; 

c) Comprovante de retirada do edital; 

d) CRC – Certificado de Registro Cadastral; 

e) Declação de Adimplência - deverão apresentar, sob pena de desclassificação comprovação de que são 
adimplentes com o Município de ALMEIRIM, através da CARTA DE ADIMPLÊNCIA, expedida pela Secretaria 
Executiva de Administração e Planejamento deste Município. 

f) Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, estas deverão informar, por ocasião do 
credenciamento, que detêm tal condição (Anexo X), segundo previsão do art. 11 do Decreto nº 6.204/2007, para que 
possam gozar dos benefícios outorgados pela Lei Complementar n. 123/06; 

g) Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ 

h) Cópia Autenticada do Contrato Social e suas alterações, ou Cópia do Contrato Social Consolidado 

i) A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006 caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras 
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figuras penais e das sanções previstas no item 17.1 deste Edital. 

j)  Os documentos relativos ao CREDENCIAMENTO serão apresentados à Comissão Permanente de Licitação, no 
início dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes, ou quando está o solicitar; 

k) A ausência dos documentos citados não inabilita a licitante, exceto a Declação de Adimplência, todavia, somente 
poderá manifestar-se na reunião de abertura dos envelopes e interpor recurso o representante devidamente 
credenciado; 

l) O documento de credenciamento será retido pela Comissão Permanente de Licitação e juntado ao processo 
licitatório. 

 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃODE HABILITAÇÃO 

5.1 - A Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação deverão ser apresentadas no local, dia e hora 
determinados no edital, em envelopes separados, devidamente fechados e rubricados no fecho, assim denominados: 

a) Envelope N.° 1: Proposta de Preços; 

b) Envelope N.° 2: Documentos de Habilitação. 
5.1.1 - Os envelopes deverão conter, em suas partes externas, os seguintes dizeres: 

 

 

 
5.2 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada em CD-R ou Pen Drive, no formato de planilha eletrônica, com 
preços unitários dos itens, total geral da proposta, marcas dos objetos ofertados e demais informações pertinentes e 
proposta de preços em 01 (uma via), impressa em papel timbrado da licitante; em língua portuguesa, salvo quanto 
às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente 
datada, rubricada todas as folhas e a última assinada pelo representante legal da licitante proponente, contendo: 

a) Carta Proposta da Licitante - Anexo II, nome ou razão social, endereço completo e número do Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, no Ministério da Fazenda ou CPF (PessoaFísica); 

b) Endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-maiI), este último se houver, para contato o nome e 
número do Banco, Agência, Localidade e Conta Corrente em que deverá ser efetivado ocrédito; 

c) Especificações dos produtos/materiais de forma clara, descrevendo detalhadamente as características técnicas 
de todos os produtos/materiais ofertados e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem os mesmos, 
ressaltando-se que será desclassificado aquele que, seja qual for o motivo, venha a apresentar documentação 
incompleta ou não atenda a todas as exigências constantes neste Edital; 

d) Preço unitário e total, conforme Termo de Referência - Anexo I, para os itens do lote ofertado, em real, expressos 
em algarismo, de forma clara e precisa, limitado rigorosamente ao objeto desta licitação, sem alternativas de preços 
ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado; 

e) Em caso de divergência entre os preços unitário e total, será considerado o primeiro e entre os expressos em 
algarismo e por extenso, prevalecerá oúltimo. 

f) Quaisquer tributos, Custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente Cotados serão 
considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo 
os produtos/materiais serem entregues sem ônusadicionais; 

ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
MUNICIPIO DE ALMEIRIM/PA 

PREGÃO PRESENCIAL N.° 008/2020 – SEDUC/FME 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 

CNPJ N° 

ENVELOPE n° 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
MUNICIPIO DE ALMEIRIM/PA 

PREGÃO PRESENCIAL N.° 008/2020 – SEDUC/FME  
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 

CNPJ N° 
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g) Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam 
omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento e, ainda, proposta que 
apresente valores unitários simbólicos, ou irrisórios, de valor zero, excessivos ou manifestamente inexequíveis. 

 
6. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

6.1 - A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços, Documentos de 
Habilitação, será pública e dirigida pelo Pregoeiro, na data, horário e local e nos termos determinados neste Edital, 
devendo os envelopes serem entregues lacrados da seguinteforma: 
6.2 - O envelope n.° 01 (Proposta de Preços) juntamente com o credenciamento onde comprove que o interessado 
ou o seu representante legal possui poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem como praticar todos 
os demais atos inerentes aocertame. 
6.3 - O envelope n.° 2 (Documento de Habilitação) com a declaração exigida pelo Art. 4°, inciso VII da Lei n.° 10.520 
na sua parte exterior (conforme AnexoVII). 
6.4 - Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro não mais serão admitidos novos proponentes, dando- se início 
ao recebimento dos envelopes, juntamente com declaração dos interessados ou de seus representantes, dando 
ciências de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, em conformidade com o Art. 4°, inciso VII da Lei 
n.°10.520. 
6.5 - Serão abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, cujos documentos serão lidos, conferidos e 
rubricados pelo Pregoeiro e pelos participantes que odesejarem. 

 
7. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO 

7.1 - Para julgamento das propostas será adotado o critério de menor preço por Item. 
7.2 - As propostas que estiverem em desacordo com o estipulado no Anexo I - Termo de referência será 
desclassificada. 
7.3 - Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o Pregoeiro e sua equipe de apoio 
classificarão o licitante autor da proposta de menor preço por Item, e aqueles que tenham apresentado propostas em 
valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, conforme disposto no 
inciso VI do artigo n.° 11 do Decreto n.°3.555/2000. 
7.4 - Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no 
subitem acima, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 03 (três), para que 
seus proponentes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas suas propostas 
escritas, conforme disposto no inciso VII, do art. 11º, do mesmo Decreto. 
7.5 - O empate entre dois ou mais licitante somente ocorrerá quando houver igualdade de preços entre as propostas 
escritas e quando não houver lances para definir o desempate. Neste caso o desempate ocorrerá por meio de sorteio 
a ser realizado durante a sessão do presente Pregão. 
7.6 - Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, 
de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo último classificado e prosseguindo-se com os demais licitantes 
em ordem decrescente declassificação. 
7.7 - É assegurada, no presente pregão, como critério de desempate, a preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequenoporte. 
7.7.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao melhor preço obtido (menor 
lance). 
7.7.2 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta, 
conforme artigo 45, III da Lei Complementar nº123/2006. 
7.7.3 - O tratamento diferenciado a que aludem os subitens anteriores somente se aplicará quando a melhor oferta 

inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequenoporte. 
7.8 - Os lances verbais destinam-se a cobrir o lance do primeiro classificado, ou seja, tem de ser, obrigatoriamente, 
inferior a este, não sendo aceitos lances para igualar valores, nem cujo resultado aferido seja dízima, caso em que 
o mesmo será arredondado paramenor. 
7.9 - A desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro implicará na sua 
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exclusão da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de ordenação 
das propostas. 
7.10 - Caso não se realize lances verbais serão verificadas a conformidade entre a proposta escrita de menor preço 
por item e o respectivo valor do preço máximo para aaquisição. 
7.11 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, exclusivamente pelo critério de menor 
preço, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, decidindo motivadamente arespeito. 
7.12 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e seus Anexos, será declarado pelo Pregoeiro o 
licitante vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto. 
7.13 - Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável ou o seu autor não atender aos requisitos de 
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, na ordem de classificação, até a apuração do licitante que 
atenda a todas as exigências do Edital, inclusive quanto à documentação de habilitação, o qual será declarado 
vencedor, sendo-lhe adjudicado oobjeto. 
7.14 - Nas situações previstas nos sub item acima, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente 
para tentar obter preço melhor. 
7.15 - No julgamento das propostas, o Pregoeiro (a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível 
a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins declassificação. 
7.16 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades 
estabelecidas neste Edital. 
7.17 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao 
final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro e licitantespresentes. 
7.18 - Não serão motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o entendimento da 
proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração e nem firam os direitos dos demais licitantes. 
7.19 - Será publicado no DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO o resultado destalicitação. 

 
8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Envelope n.°2) 

8.1 - Os PROPONENTES deverão apresentar no Envelope n.° 2 - “Documentos de Habilitação”, que 
demonstrem atendimento às exigências que são indicadas aseguir: 

8.2 - Para fins de habilitação, as licitantes deverão apresentar os seguintesdocumentos: 

8.2.1. RELATIVAMENTE À SITUAÇÃO JURÍDICA: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores; 

c) Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim oexigir; 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeação 
da diretoria em exercício. 
8.3 - Certidão Especifica, emitida pela Junta Comercial ou órgão equivalente (de acordo com tipo de arquivamento da 
Empresa), com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente certame, a qual relaciona 
todos os protocolos (número de registros) registrados na junta comercial, ou órgão equivalente, pela empresa;  
a) A Certidão Específica constitui-se de relato dos elementos constantes de atos arquivados que o requerente pretende 
ver certificados. Nesta certidão serão certificadas as informações constantes do pedido, seguidas das referências aos 
respectivos atos, números e datas de arquivamentos dos documentos, por isso tal documento será solicitado neste 
certame.  
8.4 - Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial ou órgão equivalente (de acordo com tipo de arquivamento 
da Empresa), que deverá acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com 
data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente certame.  
a) A Certidão Simplificada é uma das certidões emitidas pela Junta Comercial ou órgão equivalente (de acordo com 
tipo de arquivamento da Empresa), na qual são relatadas algumas informações básicas sobre a empresa tais como 
nome empresarial, CNPJ, data de início de atividade, atividades econômicas, capital social, sócios e suas respectivas 
participações no capital social e filiais nesta unidade da federação ou fora dela (quando existirem), por isso tal  

mailto:licitacaoalmeirim@gmail.com


 

  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM 
Secretaria Executiva de Fazenda – Comissão Permanente de Licitação 

CNPJ: 05.139.464/0001-05 
 

Rodovia Almeirim/Panaicá, nº. 510 – centro – CEP:68.230-000 – Almeirim/Pará - E-mail: licitacaoalmeirim@gmail.com 

documento será solicitado neste certame. 
 
8.2.2 - RELATIVAMENTE À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ - MF); 

b) Certidão de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF, emitida pela 
Caixa Econômica Federal - CEF; 

c) Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros; 

d) Prova de regularidade com as fazendas, Federal, Estadual e Municipal, por meio da apresentação da Certidão 
Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, comprovando sua regularidade com as referidas Fazendas, 
do domicílio fiscal da Filial, em caso de empresas de outros Estados ou da Matriz em caso de empresas locais ou de 
empresas de outros Estados sem filial no local dalicitação. 

e) Alvará de localização da empresa licitante. 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT) e Certidão Eletrônica de débitos e infrações trabalistas (CEDIT), 
consoante exigência do art. 3º, da Lei 12.440 de 07/07/2011 e art. 27, da Lei 8.666/93.  

8.2.2.1 - 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. 
8.2.2.2 - Na hipótese acima descrita, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das 
microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (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. 
8.2.2.3 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará a decadência do 
direito da microempresa ou empresa de pequeno porte vencedora à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 29 do Decreto Estadual n° 2.069/2006, combinado com o art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, conforme o edital, 
ou revogar a licitação. Em se tratando demicroempresa ou Empresa de Pequeno Porte e caso ela venha a ser 
contemplada com os benefícios da Lei Complementar nº123/2006. 
8.2.3 - RELATIVAMENTE À SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do ultimo exercício social, atualizado na forma da lei, até o mês 
anterior à data da abertura das propostas, que possibilitem comprovar a situação financeira da empresa, baseada na 
obtenção de Índice de Liquidez Geral (LG) e Índice de Liquidez Corrente (LC), maiores que um (>1), resultantes da 
aplicação das seguintesformas: 
 
 
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
 
SG=                         Ativo Total                              
 Passivo Circulante + Exígivel a Longo Prazo 

 
LC = Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 

a.1) O Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis deverão ser assinados por profissional 
regularmente habilitado junto ao Conselho regional de Contabilidade (CRC) ao qual se encontra vinculado, devendo, 
para tanto, encontrar-se munido do selo de segurança emitido pelo (CRC); as microempresas e empresas de 
pequeno porte deverão apresentar Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, 
comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 3º da LC123/06; 

a.2) As empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um) em qualquer dos índices referidos neste 
sub-item deverão comprovar Capital mínimo ou Patrimônio mínimo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), admitida a 
atualização do valor pelos índices oficiais até a apresentação da proposta. 

a.3) Para empresas com menos de 1 (um) ano de existência: fotocópia do Balanço de Abertura devidamente 
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registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro órgãoequivalente. 

b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor do domicílio fiscal da Filial, em caso de 
empresas de outros Estados, e da Matriz em caso de empresas locais ou de empresas de outros Estados sem filial 
no local da licitação e na esfera federal. 
8.2.3.1 - O CRC obtido através da internet não substitui os documentos enumerados nos Art. 29 III e IV, 30 e 31 da 
Lei n° 8.666/93, devendo o licitante, a quando de sua apresentação, exibir a documentação referida nos dispositivos 
acima para conferência pela comissão. 
8.2.4 As licitantes deverão apresentarainda: 
8.2.4.1 - Declaração conforme Anexo IV da IN n.° 5/95, republicada com alterações no D.O.U. de 19/04/96, de que 
não há fato impeditivo de participar de licitações ou de contratar com qualquer órgão da Administração Pública, 
obrigando-se a informar a superveniência de ocorrências posteriores (modelo Anexo IV - carta de apresentação da 
documentação). 
8.2.4.2 - Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal e na Lei n.° 
9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentado pelo Decreto n.° 4.358, de 05 de setembro de 2002. (Modelo Anexo 
V -Declaração). 
8.2.4.3 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos 
requeridos no presente Edital e seusAnexos. 
8.2.4.4 - Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 
tabelião de notas ou por membro da equipe de apoio do Pregão ou, ainda, por publicação em órgão de imprensa 
oficial. 
8.2.4.5 - Carta de apresentação da documentação, indicando os itens do lote para o qual está apresentando 
proposta, conforme modelo constante do Anexo IV. 
8.2.4.6 - As empresas estrangeiras não estabelecidas no Brasil terão queanexar: 
8.2.4.6.1 - Comprovação, pelos meios usuais no país de origem da Licitante, de sua regularidade jurídico/fiscal; 
8.2.4.7 - Demonstrativos financeiros e contábeis, a fim de comprovar que a Licitante tem a capacidade financeira 
necessária para executar o Contrato; 
8.2.4.8 - A Entidade de Licitação reserva-se o direito de solicitar cópias dos documentos constitutivos da licitante a 
fim de confirmar a suanacionalidade. 
8.2.4.9 - Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os 
documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não excedente a 90 (noventa) 
dias, da data de suaemissão. 
8.2.4.10 - A licitante que for isenta do cumprimento de alguma das exigências habilitatórias, deverá apresentar 
cópia autenticada do ato ou Decreto ou publicação em imprensa oficial, concedendo a isenção; 
8.2.4.11 - Os documentos emitidos pela internet somente terão validade se forem em Original ou Autenticados por 
Cartóriocompetente. 
8.2.4.12 - Caso não compareça ao ato de abertura o representante legal da empresa, somente o preposto, 
devidamente credenciado, poderá manifestar-se na licitação. 
8.2.5 - QUALIFICAÇÃOTÉCNICA: 
8.2.5.1 - Atestado de Capacidade Técnica da Licitante (no mínimo dois) emitida por pessoa jurídica de direito 
público ou privado que comprove de maneira satisfatória ter a licitante aptidão para desempenho de atividades 
pertinentes e compatíveis em características quantidades e prazos com o objeto da presente licitação (Firma 
reconhecida), acompanhadas das cópias das notas fiscais. Não serão considerados os atestados emitidos por 
empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente entendendo-se estas como aquelas 
que sejam controladas ou controladoras da empresa proponente ou que possua ao menos uma pessoa física ou 
adimjurídica que seja sócio desta (modelo – AnexoXI); 
8.2.5.2 - Os Gêneros Alimentícios de competência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, deverão 
conter nos rótulos dos produtos o número do registro e carimbo oficial de serviço de inspeção sanitária do local de 
origem. 
8.2.5.3 - Quando se tratar de gêneros alimentícios importados far-se-á necessária a apresentação da autorização 
de importação do órgão competente do Ministério da Agricultura, e também a certificação de qualidade expedida por 
órgão oficial de controle do País de origem, atendendo as demais exigências fixadas na Legislação Sanitária emvigor; 
8.2.5.4 - No caso de gêneros alimentícios do MERCOSUL, será verificado, o cumprimento das resoluções 
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aprovadas pelo acordo, exceto para Leite em pó que deverá obrigatoriamente, sob pena de desclassificação da 
proposta ser de origem genuinamente nacional, conforme Instrução Normativa n.º 11, de 09 de setembro de 1999, 
do Ministério da Agricultura e doAbastecimento. 
8.2.5.5 - Licença de funcionamento expedido pelo órgão da Vigilância Sanitária Municipal da sede do licitante, 
contendo permissão para exercer atividades pertinentes à área de alimentos; 

 
9 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

9.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa, poderá solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 
9.2 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre o pedido de impugnação do Edital no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
conforme estabelecido no § 1° do art. 12 do Decreto n.°3.555/2000. 
9.3 - Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 
docertame. 

 
10 – DOS RECURSOS 

10.1 - Depois de declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, sua intenção de 
interpor recurso, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, 
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar as contra-razões, em igual número de dias, que 
começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
10.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e 
consequentemente haverá a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro aovencedor; 
10.3 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
10.4 - A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será reduzida a termo em ata. 
10.5 - Após, decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente 
homologará a adjudicação do objeto a licitantevencedora. 

 
11 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1 - A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro (a) sempre que não houver 
recurso. 

 
11.2 - A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois 
da adjudicação do objeto à proponente vencedora pelo Pregoeiro (a), ou, quando houver recurso, pela própria 
autoridadecompetente. 
11.3 - Quando a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, 
respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos licitantes quantos forem necessários para 
alcançar o total estimado, observado o preço da propostavencedora. 

 
12 – DA CONTRATAÇÃO 

12.1 – A licitante vencedora será convocada para assinatura de Contrato no prazo de, no máximo, 02 (dois) dias 
úteis, contados da convocação feita para a formalização doajuste. 
12.2 – A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo fixado no subitem anterior 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às sanções legais cabíveis. 
12.3 – Na hipótese de a empresa vencedora ter seu registro cancelado ou não firmar a contratação no prazo e 
condições estabelecidos, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo e nas mesas condições deste Edital. Nessa hipótese, a Administração deverá negociar com o 
fornecedor convocado quanto ao preço ofertado, visando manter as condições maisvantajosas. 
12.4 - A Administração realizará rigorosa fiscalização da execução do contrato a ser firmado, na forma da minuta 
anexa a este Edital – Anexo III, competirá a funcionário designado por esta administração para proceder ao 
acompanhamento, controle e fiscalização da entrega do material. 
12.5 - O prazo de vigência será (01) ano, contado da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado se 
houver interesse da Administração e ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários. 
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13 – RECEBIMENTO DO OBJETO 
13.1 – Assinado o contrato, o respectivo objeto pactuado será recebido: 

a) Provisoriamente, no ato da entrega no depósito de merenda, para posterior verificação da conformidade do 
objeto, com as especificações contidas no Termo de Referência, mediante a emissão do Termo de Recebimento 
Provisório; 

b) Definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis, após a verificação da qualidade, quantidade e validade dos produtos, 
e consequente aceitação, feita a análise da conformidade com vistas as especificações contidas no Anexo I do edital 
emreferência. 
13.2 - Se, após o recebimento provisório, constatar-se que o produto está em desacordo com a proposta, após a 
notificação por escrito à empresa fornecedora, serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o 
pagamento, até que sanada asituação. 
13.3- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, 
nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por 
esteinstrumento. 
13.4 - Se houver recusa do objeto, no todo ou em parte, a EMPRESA FORNECEDORA deverá proceder à 
substituição, sem qualquer ônus para a SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO e dentro de prazo máximo de 
5 (cinco) dias, ou demonstrar a improcedência da recusa, no prazo máximo de 2 (dois) dias de sua ocorrência. 
13.5 - Na ocorrência desta hipótese, a empresa providenciará, através de representante credenciado, a retirada no 
Almoxarifado da SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO, do produto/material no prazo máximo de 48 horas 
após o recebimento decomunicação. 
13.6 - O produto/material deverá ser apresentado, acompanhado de Nota Fiscal/Fatura, no Almoxarifado da 
SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO, no horário de 08:00 horas as 12:00 horas, dentro do prazoprevisto na 
proposta. 
13.7 - A EMPRESA FORNECEDORA efetuará a qualquer tempo e sem ônus para a SECRETARIA EXECUTIVA 
DE EDUCAÇÃO, independentemente de ser ou não o fabricante do produto/material, a substituição de toda unidade 
que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidades ou divergências com as especificações 
constantes do Anexo I do Edital, ainda queconstatados depois do recebimento e/oupagamento. 
13.8 - Em havendo descontinuidade na produção ou fabricação do produto/material, a empresa fornecedora deverá 
comunicar tal fato a SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO, devendo juntar declaração da empresa 
fornecedora ou do próprio fabricante, de que não mais produz o objeto licitado, enviando os documentos que se 
fizerem necessários do produto/material que pretende fornecer em substituição aquele inicialmente ofertado, sem 
que o preço seja superior ao constante de sua proposta, ficando a critério da SECRETARIA EXECUTIVA DE 
EDUCAÇÃO aceitá-lo ou não. 

14. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: 
14.1 - Os licitantes estarão obrigados a fornecer quantitativos superiores ou inferiores àqueles contratados, em função 
do direito de acréscimos e supressões que se fizerem nos serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato, conforme o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

15. DO REAJUSTE: 
15.1 – O preço ofertado na licitação será fixo e irreajustável durante a vigência contratual, salvo em casos 
excepcionais. 

16. DO PAGAMENTO: 
16.1 - O pagamento será creditado em favor da empresa fornecedora por meio de transferência online, devendo 
para isso ficar explicitado na nota fiscal/fatura, o nome/número da agência, localidade e número da conta corrente 
em que deverá ser efetivado o crédito em conformidade com o art. 2º do Decreto Estadual nº 877, de 31.03.2008, 
após a aceitação dosprodutos. 
16.2 - No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal de Serviços/Fatura, serão os 
mesmos restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo a SECRETARIA EXECUTIVA 
DE EDUCAÇÃO, por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 
16.3 - Serão de responsabilidade do CONTRATADO o recolhimento de todos os tributos, encargos e contribuições 
de qualquer natureza, inclusive para-fiscais, de competência da União dos Estados e dos Municípios, que incidam 
sobre o objeto do presentecontrato. 
16.4 – A SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO se reserva no direito de recusar a efetivação do pagamento 
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se, no ato da atestação do produto fornecido, este estiver em desacordo com as especificações técnicas exigidas 
neste Edital Convocatório e na Autorização deFornecimento. 
16.5 – A SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão. 

17. DAS PENALIDADES 
17.1 - As seguintes sanções poderão ser aplicadas à CONTRATADA sem prejuízo da reparação dos danos 
causados à Administração Pública Municipal: 
17.1.1 - Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido, 
a critério do CONTRATANTE, mediantejustificativa; 
17.1.2 - Multa, que poderá ser descontada dos pagamentos devidos pelo Contratante, de garantia contratual ou 
cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente. A penalidade de multa poderá ser aplicada 
cumulativamente às demais sanções previstas nesteajuste. 
17.1.3 - Suspensão do direito de licitar e de contratar com o Município de Almeirim/PA, por período não superior a 
05 (cinco) anos: 
17.1.4 - Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
17.2 - As penalidades serão aplicadas nos seguintescasos: 
17.2.1 - Descumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos implicarão em multa 
correspondente a 1% (um por cento) por dia, calculado sobre o valor total do contratado, até o limite de 20% (vinte 
por cento) desse valor. Após o 20° dia, a critério do Contratante, poderá ser considerada inexecução total ou parcial 
do objeto. Poderá ainda ser aplicada penalidade de Suspensão do direito de licitar e de contratar com o Município de 
Almeirim/PA, por período de 01 (um) ano; 
17.2.2 - Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar 
a sua execução e de seus superiores implicará multa correspondente a 1% (um por cento) por dia, calculado sobre 
o valor total do contratado, até o limite de 20% (vinte por cento) desse valor. Após o 20° dia, a critério do Contratante, 
poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. Poderá ainda ser aplicada penalidade de Suspensão 
do direito de licitar e de contratar com o Município de Almeirim/PA, por período não superior a 01 (um) ano: 
17.2.3 - O comportamento inidôneo da CONTRATADA implicará em multa de até 30%(trinta por cento) do valor do 
contrato. Poderá ainda ser aplicada penalidade de Suspensão do direito de licitar e de contratar com o Município de 
ALMEIRIM/PA, por período não superior a 05 (cinco) anos: 
17.2.4 - A apresentação de qualquer declaração falsa implicará em multa de até 30% (trinta por cento) do valor do 
contrato. Poderá ainda ser aplicada penalidade de Suspensão do direito de licitar e de contratar com o Município de 
ALMEIRIM/PA, por período não superior a 05 (cinco) anos: 
17.2.5 - A apresentação de documentação falsa implicará em multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do 
contrato, ressalvada a comunicação ao Ministério Público Estadual. Poderá ainda ser aplicada penalidade de 
Suspensão do direito de licitar e de contratar com o Município de Almeirim/PA, por período não superior a 05 (cinco) 
anos: 
17.2.6 - O cometimento de fraude fiscal implicará em multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, 
ressalvada a comunicação ao Ministério Público Estadual. Poderá ainda ser aplicada penalidade de Suspensão do 
direito de licitar e de contratar com o Município de Almeirim/PA, por período não superior a 05 (cinco) anos: 
17.2.7 - A recusa ou omissão em executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei, em que não se comine 
outra penalidade implicará em multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o valor do contrato, limitada a 20 
(vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do 
objeto. Poderá ainda ser aplicada penalidade de Suspensão do direito de licitar e de contratar com o Município de 
Almeirim/PA, por período não superior a 05 (cinco) anos: 
17.2.8 - A inexecução parcial do objeto implicará em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à 
parte não executada. Poderá ainda ser aplicada penalidade de Suspensão do direito de licitar e de contratar com o 
Município de Almeirim/PA, pelo período de 01 (um) ano; 
17.2.9 - A inexecução total do objeto implicará em multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato. Poderá 
ainda ser aplicada penalidade de Suspensão do direito de licitar e de contratar com o Município de Almeirim/PA, por 
período não superior a 05 (cinco) anos: 

 
Parágrafo Primeiro: A critério do CONTRATANTE, cumulativamente às penalidades acima descritas, poderá ocorrer 

mailto:licitacaoalmeirim@gmail.com


 

  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM 
Secretaria Executiva de Fazenda – Comissão Permanente de Licitação 

CNPJ: 05.139.464/0001-05 
 

Rodovia Almeirim/Panaicá, nº. 510 – centro – CEP:68.230-000 – Almeirim/Pará - E-mail: licitacaoalmeirim@gmail.com 

a RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO e emissão de DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou 
contratar com a Administração Pública (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a autoridade que aplicar a penalidade; 
Parágrafo Segundo: Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente e 
indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério do CONTRATANTE; 
Parágrafo Terceiro: Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo; 
Parágrafo Quarto: Quando não houver prejuízo para o Contratante, as penalidades impostas poderão ser 
relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, a seu critério; 
Parágrafo Quinto: A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por 
parte da Contratada, na forma da Lei. 

18 - FONTE DO RECURSO 
18.1 - As despesas para o processamento e pagamento dos objetos da Ata de Registro de Preços, correrão por 
conta do orçamento geral dos órgãos (Secretarias) participantes para o exercício de 2020; 

 
18.2 - As despesas dos exercícios subsequentes correrão à conta das Dotações Orçamentárias consignadas para 
essa atividade nos respectivos exercícios, ficando estas condicionadas à previsão nas Leis Orçamentárias Anuais 
(LOA’s). 

19 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
19.1 - As Licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a execução do 
contrato, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira. Aqueles que agirem de má-fé estarão 
sujeitos às penalidades previstas em Lei. 
19.2 - O fornecimento dos produtos/materiais deverá ser rigorosamente dentro das especificações estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa, com a aplicação das 
penalidadescontratuais. 
19.3 - Caso a Licitante se recuse a executar o objeto contratual ou venha a fazê-lo fora das especificações 
estabelecidas, a Entidade de Licitação poderá, independentemente de qualquer aviso ou notificação, rescindir o 
contrato e optar pela convocação dos demais Licitantes na ordem de classificação. 
19.4 - Fica assegurado à Entidade de Licitação o direitode: 
19.4.1 - Adiar a data de abertura da presente Licitação, dando conhecimento aos interessados, através de 
publicação no (D.O.U). Com a antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, antes da data 
inicialmentemarcada; 
19.4.2 - Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer tempo, desde que ocorrentes as 
hipóteses de ilegalidade ou interesse público, dando ciência aosinteressados; 
19.4.3 - Alterar as condições deste Edital ou qualquer documento pertinente a este Pregão, fixando novo prazo, não 
inferior a 08 (oito) dias úteis, para a abertura das propostas, a contar da publicação das alterações. 
19.5 - A participação neste Pregão implicará aceitação integral e irretratável das normas do Edital edo Termo de 
Referência, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados odireito de impugnação 
erecurso. 
19.6 -  A aceitação do objeto está condicionada ao atendimento das especificações mínimas constantes do Anexo I, 
deste Termo de Referencia e à proposta da licitante deverá apresentar as seguintes especificações abaixo 
relacionadas; 
19.6.1 - Certidão Negativa de Improbidade administrativa e inegibilidade, auto de conformidade de processo 
simplificado e comprovante que é adimplente junto a SEDUC, através de declaração de adimplência; 
19.6.2 - As proponentes deveram apresentar as amostras, no dia da abertura do certame, sob pema de 
desclassificação. 
19.7 - É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
19.8 - A Licitante que pretender obter esclarecimentos sobre este Edital e seus anexos deverá solicitá-los por escrito, 
por meio de carta, enviados ao endereço abaixo, até 02 dias úteis antes da data estabelecida para a apresentação 
das propostas, e serão atendidos, dentro do menor prazo possível, pela Entidade de Licitação que comunicará por 
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escrito aos demais interessados que tenham retirado os Editais. No caso de ausência da solicitação pressupõe-se 
que os elementos constantes deste ato convocatório são suficientes, claros e precisos, não cabendo, portanto, 
posteriormente, qualquer reclamação. Solicitar consultas para o seguinte endereço: Sala da CPL da Prefeitura 
Municipal de Almeirim/PA - sito Rod. Almeirim Panaicá, 510 – Centro – Almeirim – Estado do Pará – CEP: 68.230-
000. 

20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
20.1 - Fornecer as orientações suficientes e necessárias para o (a) CONTRATADO (a); 
20.2 - Efetuar os pagamentos de acordo com o estabelecido no presentecontrato; 

21 – DO FORO 
21.1 - O Foro para solucionar os litígios decorrentes deste Edital é o da Justiça Comum de Almeirim/PA. 

 
 
 

Almeirim/PA, 21 de janeiro de 2020. 
 
 
 
 

FAGNER MIRANDA MENDES 
Pregoeiro Oficial 

Dec. Nº 278/2019 – GAB/PMA 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 - INTRODUÇÃO 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM/SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO, 

pretende contratar, com base na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Lei 
Complementar nº. 123/2006, e subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações 
posteriores, bem como à legislação correlata e demais exigências previstas neste Edital e seus 
Anexos, empresas para o fornecimento de Gêneros Alimentícios para o preparo da Alimentação 
Escolar, com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços da Administração Pública 
Municipal, para contratações futuras. 
 
2 – JUSTIFICATIVAS DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO, SUA NATUREZA E VIGÊNCIA 
 

Como rege a Lei Federal nº 8.666/93, contratos referentes ao fornecimento de Gêneros 
Alimentícios para o preparo da Alimentação Escolar não tem natureza continuada, sendo necessária 
a realização de procedimentos licitatórios sempre que necessário for a sua aquisição. Deve-se 
ressaltar que os produtos constantes na presente licitação são extremamente necessários para o 
bom funcionamento e desenvolvimento das ações desta municipalidade, para manutenção das 
atividades-fim do Fundo Municipal de Educação. 
 

A presente contratação não é de natureza continuada. 
 

A vigência da Ata de Registro terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da 
assinatura. 
 
3 – OBJETO E QUANTIDADE 

 
3.1 - Constituem objeto do presente certame é a seleção e contratação de empresas com o objetivo 
de formar o Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal para o fornecimento 
de Merenda Escolar para contratações futuras, conforme especificações abaixo: 
 

COTAÇÃO DE PREÇOS 2020: “ALIMENTAÇÃO ESCOLAR” 
ITEM ESPECICAÇÃO DO PRODUTO UND QUANT 

 

 

 

 

01 

ALMÔNDEGAS, produto composto por carne bovina, água, cebola, 

proteína de soja, farinha de rosca, sal, condimentos naturais e outros 

componentes característicos do produto. O produto deve apresentar-

se arredondado, com coloração marrom clara, textura macia, odor e 
sabor característico. Deve estar acondicionado em embalagem em 

latas de 500g ou 830g, lacrada com fita adesiva, sem apresentar 

danos, e identificada com etiqueta testeira contendo informações 
sobre o produto e empresa. Não apresentar perfurações. No momento 

da entrega o produto deve apresentar validade mínima de 3 meses. 

 

 

 

 

Kg 

 

 

 

 

3.750 

 

 

 

02 

ACHOCOLATADO EM PÓ, enriquecido com vitaminas, 

embalagens de 01 kg, atóxico, isento de qualquer substância estranha 
ou nociva, prazo de validade de 6 meses a partis da data de entrega. 

 

Kg 

 

3.600 
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03 

AÇÚCAR REFINADO 1 kg, embalagem plástica de 1 kg, 

acondicionado em fardos plásticos transparentes de até 30 kg, com 
prazo de validade não inferior a 180 dias. 

 

Kg 

 

48.000 

 

 

04 

ARROZ LONGO FINO -TIPO "1", 1 kg embalagem plástica de 1 

kg, acondicionado em fardos plásticos transparentes de até 30 kg, 
com prazo de validade não inferior a 180 dias 

 

Kg 

 

68.400 

 

 

05 

ARROZ LONGO FINO -TIPO "2" - MINGAU - 1 kg - Em 

embalagem plástica de 1 kg, acondicionado em fardos plásticos 

transparentes de até 30 kg, com prazo de validade não inferior a 180 
dias. 

 

KG 

 

19.200 

 

06 FARINHA LACTEA 400g, embalagem de 230g, com prazo de 

validade não inferior a 180 dias. 
UND 7.760 

 

07 AZEITE DE DENDÊ, embalagem de garrafas pets com 200 ml UND 2.160 

 

08 BOLACHA CREME CRACKER AMANTEGADA KG 9.600 

 

 

 

 

 

09 

CAFÉ EM PÓ 
Especificação: Café, torrado e moído, 1° qualidade, selo de pureza 

da associação brasileira da indústria do cafe - abic, embalagem a 

vácuo, data de fabricação, prazo de validade, contendo 250 gramas. 
O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender a 

Portaria 451/97 do Ministério da Saúde e a Resolução 12/78 da 

Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. 

Embalagem contendo data de fabricação e prazo de validade. 

 

 

 

 

Kg 

 

 

 

 

2.880 

 

10 COCO RALADO E DESIDRATADO 100g, embalagem plástica 

de 100g, acondicionado em fardos plásticos transparentes de até 05 

kg, com prazo de validade não inferior a 180 dias. 

 

Kg 

 

2.880 

 

 

 

11 

COLORAU EM PÓ 100g, embalados individualmente em 
embalagem: primária de 100g e embalagem secundária em fardo 

plástico de até 30 kg. Prazo de validade de 12 meses, após data de 

fabricação. O produto deve conter data de fabricação de até 120 dias 
anteriores a data de entrega. Origem indústria brasileira. 

 

 

Kg 

 

 

2.520 

 

12 CREME DE LEITE, embalagem de 200g com prazo de validade 

não inferior a 180 dias. 
Kg 7.200 

 

 

 

13 

ERVILHA E MILHO, Especificação: Ervilha reidratada, milho 
verde, salmoura (água e sal) e estabilizante cloreto de cálcio. Na 

embalagem deve conter os dados de identificação do produto, marca 

de fabricante, prazo de validade, peso liquido, resolução RDC 
352/2002 - ANVISA, contendo 200 gramas 

 

 

Kg 

 

 

9.600 

 

 

 

14 

EXTRATO DE TOMATE INDUSTRIALIZADO 340g. 

Especificação:  Extrato de tomate, concentrado, produto resultante da 

concentração da polpa de tomate por processo tecnológico preparado 
com frutos maduros selecionados sem  pele, sem sementes e corantes 

artificiais, isento de sujidades e fermentação. 

 

 

        Kg 

 

 

4.800 

 

15 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO, embalagem plástica 

de 1 kg, acondicionado em fardos plásticos transparentes de até 30 
kg, com prazo de validade não inferior a 180 dias. 

 

Kg 

 

7.200 

 

16 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO “1”, embalagem plástica de 1 kg, 

acondicionado em fardos plásticos transparentes de até 30 kg, com 
prazo de validade não inferior a 180 dias. 

 

Kg 

 

7.200 
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17 

FEIJÃO RAJADO TIPO "1", embalagem plástica de 1 kg, 

acondicionado em fardos plásticos transparentes de até 30 kg, com 
prazo de validade não inferior a 180 dias. 

 

Kg 

 

36.000 

 

 

18 

FLOCO DE MILHO PRÉ COZIDO - TIPO MILHARINA, 

embalagem pacote de 500g, acondicionado em fardo de papelão de 
até 15kg, com prazo de validade não inferior a 180 dias. 

 

 

Kg 

 

7.200 

 

19 LEITE DE COCO, embalagem de garrafas pets com 200 ml. Litro 3.600 

 

 

20 

LEITE EM PÓ INTEGRAL COM VITAMINA A E D3 - PCT 

200g, embalagem em pacote plástico e aluminizado, limpos, não 

violados, resistentes, contendo 200g, com prazo de validade não 

inferior a 180 dias. 

 

Kg 

 

48.000 

 

21 MACARRÃO SÊMOLA TIPO ESPAGUETE 500g, embalagem 

plástica de 500g,  com prazo de validade não inferior a 180 dias. 
Kg 16.800 

 

22 MACARRÃO TIPO MASSA PARA SOPA 500g, embalagem 

plástica de 500g,  com prazo de validade não inferior a 180 dias. 
Kg 10.800 

 

23 MARGARINA COM SAL 500g, embalagem plástica em potes de 

até 500g, acondicionado em fardos de papelão de até 10 kg, com 

prazo de validade não inferior a 180 dias. 

 

Kg 

 

1.800 

 

24 ÓLEO DE SOJA REFINADO, garrafas pet de 500 ml. Und 10.080 

 

 

25 

PIMENTA DO REINO PCT 100g, Especificação: com 

identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade não inferior a 180 dias. 

 

Kg 

1.008 

 

 

26 

SAL REFINADO E IODADO 1kg, embalagem plastica de 1kg, 

condicionado em fardos plásticos transparentes de 30kg,com prazo 

de validade não  
inferior a 180 dias. 

 

Kg 

2.520 

 

27 SARDINHA EM ÓLEO COMESTIVEL, embalado em latas de 

125, 135, 250 ou 500g de abertura simplificada de puxar. 
Acondicionado em caixa de papelão, com prazo de validade não 

inferior a 180 dias. 

 

Kg 

7.200 

 

28 SUCO INDUSTRIALIZADO DE ABACAXI, embalagem em 

garrafas de 500 ml 
Und 5.400 

 

29 SUCO INDUSTRIALIZADO DE CAJÚ, embalagem em garrafas 

de 500 ml. 
Und 5.400 

 

30 VINAGRE DE ÁLCOOL – 500 ML, embalagem em garrafas 

plásticas, validade não inferior a 180 dias 

UND 10.080 

 

31 ALHO IN NATURA, de boa qualidade. Embalagem de até 0,5kg, 

acondicionadas em Caixa de Papelão de até 10 kg 

Kg 2.520 

 

32 BATATA IN NATURA: de primeira qualidade, frescas e sãs. No 

ponto de maturação adequados para o consumo e produzidos sem uso 
de agrotóxicos. 

 

Kg 

 

20.400 

 

33 CARNE BOVINA IN NATURA SEM OSSO, com ate 5% de 

gordura, de primeira qualidade, embalagem plástica de até 1kg, 

acondicionado em cubas refrigeradas. Abatido no dia da entrega. 

 

Kg 

 

15.000 

 

34 CARNE BOVINA IN NATURA, DE PRIMEIRA, MOIDA, 

Especificação: com até 5% de gordura, de primeira qualidade, 
Kg 46.800 
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embalagem plástica de até 1kg, acondicionado em cubas 

refrigeradas. Abatido no dia da entrega. 

 

35 

CEBOLA IN NATURA: de primeira qualidade, frescas e sãs. No 

ponto de maturação adequados para o consumo e produzidos sem uso 

de agrotóxicos. 

 

Kg 

 

40.320 

 

 

 

 

36 

CENOURA IN NATURA: de primeira qualidade, frescas e sãs. No 
ponto de maturação adequado para o consumo e produzido sem uso 

de agrotóxicos. Intactos, com todas as partes comestíveis 

aproveitáveis, cor e sabor característicos. Não deverão estar 
danificados por lesões que afetem sua aparência e utilização. Isento 

de pontos amarelados ou apodrecidos, livre de sujidades, parasitas e 

larvas. Acondicionadas em quantidade conforme solicitação em 
embalagem de polietileno atóxico. 

 

 

 

Kg 

 

 

 

20.400 

 

 

37 

CHARQUE DE CARNE BOVINA SALGADA DESSECADA,  
Especificação: embalagem plástica em PVC, à vácuo de 1,0 kg, 

acondicionados em caixa de papelão de até 30 kg, com prazo de 
validade não inferior a 180 dias 

 

Kg 

 

60.000 

 

 

 

 

 

 

38 

OVOS BRANCOS MÉDIOS: ovos brancos tipo médio, frescos, 

selecionados, com embalagem primária atóxica em dúzias e 

embalagem secundária de papelão atóxico, resistente, não 
reutilizadas. Produto isenta de rachaduras, estufamento da câmara 

interna, sem sujidades. Casca do ovo limpa, áspera, fosca. Cor, odor 

e aspectos característicos. A embalagem deverá estar devidamente 
rotulada conforme legislação vigente. Possuir registro nos Órgãos de 

Inspeção Sanitária. Transporte fechado conforme legislação vigente.  

Validade: mínima de 12 dias. Registro no Ministério da Agricultura 
e inspecionado pelo S.I.F., CNPJ e nome do produtor. Embalagem: 

cartelas do tipo polpa, contendo 30 unidades. 

 

 

 

 

 

Und 

 

 

 

 

 

24.000 

 

 

39 

PÃO DE HAMBURGUER, Peso mínimo de 75 g a unidade, a base 

de farinha de trigo, fermento, ovos, açúcar e sal, com fabricação 
diária em embalagem plástica transparente. 

 

Und 

 

54.000 

 

 

40 

PEITO DE FRANGO CONGELADO, industrialmente embalado, 

embalagem com 1,0 kg, acondicionado em bandeja, transportado em 

temperatura de refrigeração, com prazo de validade não inferior a 90 
dias 

 

Kg 

 

54.000 

 

 

 

41 

TOMATE IN NATURA - aspecto globoso, cor vermelha, 

classificada como legume, graúda, de polpa firme e intacta, isento de 
enfermidades boa qualidade, livres de resíduos de fertilizantes, 

sujidade, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica 

oriunda de manuseio ou transporte, acondicionado em sacos plásticos 

por quilo. 

 

 

Kg 

 

 

50.400 

 

 

 

 

42 

MILHO BRANCO - tipo 1, embalados em pacotes transparentes de 

500g (quinhentos) cada. prazo mínimo de validade: 06 (seis) meses. 

Apresentar duas amostras, na embalagem original devidamente 
identificada, com rótulo contendo todas as informações do produto 

de acordo com a legislação vigente. a amostra deverá ser 

correspondente ao produto entregue. Padrão de qualidade igual ou 

superior a pachá. 

 

 

 

Kg 

 

 

 

4.800 

 

 

IOGURTE DE FRUTAS – (morango), refrigerado, mistura 

homogênea, isento de estufamento, mofo, sem precipitação, 
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43 

acondicionamento em embalagem de polientileno resistente, atóxico, 

contendo 1 litro. Contendo na embalagem a identificação do produto, 
marca do fabricante, validade, data de embalagem, peso liquido e 

selo de inspeção do órgão competente. Validade mínima de 45 

(quarenta e cinco) dias a contar da data da entrega. 

 

Litro 

 

86.400 

 
4 - CONDIÇÕES COMERCIAIS 

 
4.1 - O fornecimento será realizado de acordo com as necessidades dos órgãos participantes deste 
Registro de Preços. 
 
 
5 - DO RECEBIMENTO 

 
 
5.1 - O fornecimento de Gêneros Alimentícios para o preparo da Alimentação Escolar será 

IMEDIATO e de acordo com as necessidades e a emissão das Autorizações emitidas pelo GESTOR 
DO CONTRATO, sem a qual não gera qualquer responsabilidade de pagamento. 
5.2 - Em caso de comprovada superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à 
vontade do adjudicatário e que altere substancialmente as condições de seu cumprimento, será 
examinado pedido de prorrogação. 
5.3 - O pedido, formulado com as pertinentes razões e/ou acompanhado de comprovante do legado, 
deverá ser elaborado e/ou dirigido a Secretaria Executiva de Educação da Cidade de Almeirim/PA, 
GESTORA da Ata desta oriunda, antes do término do prazo inicialmente estipulado, ficando a 
critério da autoridade competente acolher ou não o requerimento da contratada. 
5.4 - A empresa registrada na Ata deverá fornecer somente o produto que atendam integralmente 
às características e especificações consignadas em sua proposta comercial, além de TODA a 
LEGISLAÇÃO PERTINENTE em vigor, bem como observar as condições e prazos propostos, 
assumindo toda e qualquer responsabilidade por sua integridade. 
5.5 - As unidades administrativas competentes dos órgãos participantes acompanharão a qualidade 

dos MATERIAIS, adquiridos verificando se suas características e armazenamento, devendo notificar 
ao órgão gerenciador qualquer ocorrência de irregularidades, via protocolo. 
5.6 – Os materiais serão inspecionados (qualitativa e quantitativamente) na hora da entrega. 
5.7 - A critério da SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DE ALMEIRIM/FME, o objeto poderá 

ser entregue diretamente no local indicado pela mesma, ficando o custo de transporte a cargo da 
CONTRATADA. 
5.8 - Caso fique constatada a irregularidade na entrega, o detentor do preço registrado após 

comunicação pela Comissão Permanente de Recebimento de MATERIAIS deverá saná-la no 
IMEDIATAMENTE. 
5.9 - Em caso de irregularidade não sanada pelo detentor do preço registrado, a Comissão 

Permanente de Recebimento de MATERIAIS de cada órgão participante, reduzirá a termo os fatos 
ocorridos e encaminhará à autoridade máxima do órgão participante para aplicação de penalidades 
em coordenação com o órgão gerenciador do registro de preços. 
5.10 - Em caso de necessidade de providências por parte do vencedor, o prazo de pagamento será 

suspenso e considerado o fornecimento em atraso, sujeitando-o à aplicação de multa sobre o valor 
considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste 
instrumento. 
5.11 - Por ocasião do recebimento definitivo, somente serão aceitos aqueles produtos que ainda 

não tiverem ultrapassado 10% (dez por cento) de seu prazo de validade total, contado de sua data 
de fabricação. 
5.12 - O MATERIAL, mesmo entregue e aceito, fica sujeito à substituição, desde que comprovada 
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a pré-existência de defeitos, má fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte bem 
como alterações da estabilidade dentro do prazo de validade que comprometam a integridade do 
produto. 
5.13 - O horário de entrega dos produtos deverá obedecer às normas internas das unidades 

indicadas pelos órgãos participantes. 
5.14 - A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de 

acordo com a legislação própria: 
5.14.1 - Especificação correta do objeto 
5.14.2 - Número da licitação, ata de registro de preços e contrato (se houver); 
5.14.3 - Marca e o nome comercial; 

5.15 - Reserva-se a Secretaria Executiva de Educação de Almeirim/FME o direito de solicitar da 
empresa contratada (fabricante ou distribuidor), Laudo(s) do(s) produto(s) oferecido(s), expedido 
por empresas competentes sem ônus para a Secretaria. 
5.16 - Reserva-se a Secretaria Executiva de Educação de Almeirim/FME o direito de solicitar do 

fabricante informações relacionadas aos MATERIAIS. 
5.17 - Os MATERIAIS objeto desta licitação deverão ser entregues no local abaixo relacionado: 

5.17.1 - Sede da Cidade de Almeirim – PA. 
5.18 - O acompanhamento da execução (fornecimento) do Contrato ficará a cargo da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALMEIRIM – Secretaria Executiva de Educação de Almeirim/FME Contratante, 
mediante nomeação de servidor especialmente designado para este fim, nos termos do art. 67 da 
Lei Federal nº 8.666/93. 

5.18.1 – Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: 

I - fiscalizar e atestar o fornecimento, de modo que sejam cumpridas integralmente 
as condições estabelecidas neste Contrato; 
II - comunicar eventuais falhas no fornecimento, cabendo à CONTRATADA adotar 
as providências necessárias; 
III - garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos 
relevantes relacionados com o fornecimento; 
IV - emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do 
contrato, em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo; 

5.19 - A fiscalização exercida pela CONTRATADA não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 
CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual 
 
6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
6.1 - A CONTRATADA obriga-se a: 

6.1.1- Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas; 
6.1.2 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da 
contratante, cujas obrigações são atender prontamente; 
6.1.3 - A Contratada obriga-se a disponibilizar todo o corpo Técnico especializado, 
Equipamentos, Alimentação, Transporte e todas as despesas que por ventura forem 
necessárias para o fornecimento do objeto, sem qualquer ônus adicional à Contratante. 
6.1.4 - A Contratada será responsável por eventuais prejuízos causados a pessoas ou bens 
públicos ou particulares, respondendo civil e criminalmente pelos danos causados a 
terceiros. 
6.1.5 - A Contratada obriga-se a manter durante a execução do contrato as mesmas 
condições de habilitação apresentada por ocasião homologação do resultado final da 
licitação, comprovando tal situação sempre que for solicitado pela Contratante. 
6.1.6 - A Contratada obriga-se a indicar e manter, durante o cumprimento do contrato, 
funcionário da empresa com poderes para resolver quaisquer adversidades referentes a 
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obrigações contratuais para atuar como preposto, mantendo atualizado o seu telefone de 
contato. 
6.1.7 - A Contratada obriga-se a manter em dia todas as suas obrigações com terceiros, em 
especial as sociais, trabalhistas, previdenciárias, tributarias e comerciais, bem como assumir 
inteira responsabilidade pelo cumprimento destas obrigações. 
6.1.8 - A Contratada obriga-se cumprir com os dispostos no inciso XXXIII do art. 7° da 
Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 
dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz a partir de quatorze anos). 
6.1.9 - A Contratada obriga-se a sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos 
verificados pela Contratante durante a vigência da ata de registro de preços. 
6.1.10 - Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer 
condições inadequadas de fornecimentos de Gêneros Alimentícios para o preparo da 
Alimentação Escolar ou a iminência de fatos que possam prejudicar o fornecimento; 
6.1.11 - A Contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal juntamente com as autorizações de 
retiradas e os cupons para fins de recebimento dos respectivos valores. 
6.1.12 - A Contratada obriga-se a aceitar o acréscimo ou supressões no objeto contratual de 
até 25% (vinte e cinco por cento) do total contratado conforme preceitos legais. 

 
Almeirim/PA, 06 de janeiro de 2020. 

 

 

 

Clediana dos Santos Silva 

Nutricionista CRN7- 10202 
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ANEXO II 
CARTA PROPOSTA DA LICITANTE 

 
Ao 
Sr. Pregoeiro 
Secretaria Executiva de Educaçã de Almeirim/PA 
Referência: PREGÃO PRESENCIAL SRP N°.008/2020 - SEDUC/FME 

 
Prezados Senhores, 
Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para o objeto indicado na 
Planilha de Preços anexos, de conformidade com o Edital mencionado, pelo valor total de R$_________ (preço da 
proposta por extenso), já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais. Outrossim, declaramosque: 

a) Nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances 
verbais estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, 
serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste 
Edital e seusAnexos; 

b) Garantimos que os produtos/materiais serão repostos, sem ônus para A Entidade de Licitação, caso não 
estejam de acordo com as especificações e padrões de qualidadeexigidos; 

c) Caso sejamos contratados, seremos responsáveis por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao 
patrimônio da Entidade de Licitação, durante o fornecimento dos produtos/materiais, reparando, às nossas 
custas, os mesmos, sem que nos caiba nenhuma indenização por parte da Entidade de Licitação. Caso a nossa 
proposta seja aceita,comprometemo-nos: 

d) A efetuar o completo fornecimento dos produtos/materiais no prazo previsto no Edital, contado a partir da 
data da assinatura do termo de Contrato ou da comunicação emitida pela CONTRATANTE; 

e) Em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data final prevista 
para suaentrega; 

f) Até que o contrato seja assinado, que esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as 
condições doEdital. 

 
 

Localidade, / / . 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
Assinatura reconhecida do Representante Legal e 

Carimbo da empresa 
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ANEXO III 

 
MINUTA DO CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 008/2020 – SEDUC/FME. 

 
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERTENCENTES A PAUTA DE MERENDA ESCOLAR PARA ANO 
LETIVO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM/PA E O 
PROGRAMA PNAE, QUE ENTRE SÍ CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALMEIRIM/PA E O FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, E A EMPRESA.................................. COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA 
 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE ALMEIRIM/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOPA, com sede 
administrativa na cidade de ALMEIRIM/PA, sito a Rod. Almeirim Panaicá, S/N – Matinha – ALMEIRIM – Estado do Pará – 
CEP: 68.230-000, inscrita no CNPJ/MF n° 23.730.232/0001-09, neste ato representado pelo Exmª. Secretário Executivo 
de Educaçãol, Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, portadora da RG Nº: XXXXXXXX PC/PA e do 
CPF/MFn° XXXXXXXXXX-XX e o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO neste ato representada pela Ilma Sra. Secretário 
de Educação Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- RG .......... e do CPF: ................. doravante denominados 
CONTRATANTES e como CONTRATADA a empresa ......................., inscrita no CNPJ Nº.......................... , com sede 
na............................., nº ........, ..............., neste ato representado por seu procurador ..............................., brasileiro, RG 
Nº ........................ e do CIC/MF-................................., resolvem celebrar o presente contrato de AQUISIÇÃO DE 
PRODUTOS PERTENCENTES À PAUTA DE MERENDA ESCOLAR PARA ANO  LETIVO DE  2020,  DESTINADOS  A 
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE tudo de conformidade com as 
regras estipuladas na Lei n 10.520, de 17/07/2002, Decreto no 3.555, de 08/08/2000, Decreto n° 3.693 de 20/12/2000, 
Decreto n° 3.784 de 06/04/01, Lei n. 6.474, de 06/08/2002, Decreto n° 0199, de 09/06/2003, Lei Complementar nº 123, 
de 14/12/2006 e legislação correlata aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações e 
demais exigências deste instrumento contratual; 
 
Cláusula Primeira - ORIGEM DO CONTRATO 

 
1.1 - Este Contrato Administrativo decorre do PREGÃO PRESENCIAL SRP, processado sob o Nº.008/2020 – 
SEDUC/FME Realizado no dia ____ de __________ de 2020, às ___h:____m, cujo julgamento foi regularmente 
homologado pela Exma. Sra. Secretária de Educação. 
 
Cláusula Segunda - FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 
 
2.1 - O presente Contrato tem por base legal a Lei 10.520 de 17 de Julho de 2002, Lei Estadual n°. 6.474 de 06 de Agosto 
de 2002, Decreto Estadual n°. 0199 de 09 de Junho de 2003, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e subsidiariamente 
pela Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 com suas alterações e demais exigências deste Edital. 
 
Cláusula Terceira - DOS RECURSOS 
 
3.1 - As despesas para o processamento e pagamento dos objetos da Ata de Registro de Preços, correrão por conta do 
orçamento geral dos órgãos (Secretarias) participantes para o exercício de 2020; 

 
3.2 - As despesas dos exercícios subsequentes correrão à conta das Dotações Orçamentárias consignadas para essa 
atividade nos respectivos exercícios, ficando estas condicionadas à previsão nas Leis Orçamentárias Anuais (LOA’s). 
Cláusula Quarta – OBJETO 

 
4.1 - O presente contrato tem por objetivo a AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERTENCENTES À PAUTA DE MERENDA 
ESCOLAR PARA ANO LETIVO DE 2020, DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR – PNAE NO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM/PA, consoante ao PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2020 – 
SEDUC/FME conforme especificação do ANEXO I deste contrato. 
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Cláusula Quinta - DOCUMENTOS CONTRATUAIS 
 

5.1 - Os documentos abaixo relacionados rubricados pelas partes constituem parte integrante deste instrumento 
contratual: 

5.1.1 - Anexo I – Termo de Referência; 

5.1.2 - Anexo II – Carta Proposta do Licitante. 

5.2 - As disposições deste contrato prevalecem sobre as de seus anexos e, na hipótese de divergência entre estes, a 
prevalência será determinada pela ordem em que serão relacionadas no item 5.1acima. 

5.3 - As referências neste instrumento e cláusulas, itens e subitens correspondem sempre aos do presente contrato, 
salvo outra expressa indicação. 
 
Cláusula Sexta - FORMA E PRAZO DE FORNECIMENTO 
 

6.1 - Prazo de entrega dos produtos será até 31 de dezembro de 2020 a contar da data de assinatura do contrato, 
podendo ser prorrogado a critério da Administração. 

6.2 - Os produtos/materiais ofertados pelo licitante deverão estar de acordo com os padrões e normas técnicas do 
órgão fiscalizador do mesmo; 

6.3 – O fornecimento será feito mediante emissão de Nota de Empenho e Contrato em favor do CONTRATADO; 

6.4 - Quando do fornecimento dos produtos/materiais, a qualidade e especificações dos mesmos será verificada 
através do responsável pelo recebimento, que após análise poderá devolver o quantitativo parcial ou total da nota de 
entrega para posterior reposição, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. 

6.5 - Para os produtos/materiais constantes no Anexo I deste Contrato a empresa adjudicada e homologada deverá 
efetuar a entrega na Cidade de ALMEIRIM/PA. 
 
Cláusula Sétima - VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
7.1 - A vigência será de (01) ano, a contar do 1° dia útil após a assinatura do contrato, podendo ser prorrogável por 
igual período a critério da administração. 
 
Cláusula Oitava – PREÇOS 
 

8.1 - A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelo fornecimento dos produtos/materiais constantes no Anexo 
I deste instrumento contratual o valor global de R$______(_______ reais),  referente ___________,que serão pagos pela 
SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO. 
 

8.2 – No (s) preço (s) fixado (s), estão incluídos todos os impostos, incluindo ICMS, taxas transportes, seguro, carga 
e descarga bem, como quaisquer outras despesas diretamente relacionadas com o fornecimento proposto. 
 
Cláusula Nona - FATURAMENTO E PAGAMENTO 
 
9.1 - O Preço pactuado no item 8.1 será pago da seguinte forma: 
9.1.1 - O pagamento será feito em até 10 (dez) dias após a entrega do bem e da Nota Fiscal devidamente atestada pelo 
setor competente, na sede da Prefeitura Municipal de ALMEIRIM/PA ou a critério da administração. Junto com a Nota 
Fiscal/Fatura, deverão ser apresentada as Certidões de Regularidade para com as Fazendas – FEDERAL, 
ESTADUAL, MUNICIPAL, INSS, FGTS, CNDT. 
 
Cláusula Décima - GARANTIA DE QUALIDADE E DO PRAZO 
 

10.1 – O CONTRATADO responderá pela qualidade e garantia dos produtos/materiais ofertados, que deverá 
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obedecer rigorosamente às regras contidas no PREGÃO PRESENCIAL SRP nº.008/2020 – SEDUC/FME. 

10.2 – Os produtos/materiais ofertados em desacordo com as disposições do presente contrato serão considerados 
não aceitos, cabendo à CONTRATADO providenciar substituição de acordo com as especificações contidas no PREGÃO 
PRESENCIAL SRP nº. 008/2020 – SEDUC/FME, sendo de sua inteira responsabilidade todas as despesas oriundas de 
devolução e reposição, inclusive quanto ao novo prazo. 
 
Cláusula Décima Primeira – ALTERAÇÕES 
 

11.1 - A CONTRATANTE poderá solicitar modificações, acréscimos ou reduções no objeto deste contrato. 

11.2 - Se tais modificações ou alterações repercutirem no preço pactuado na CLÁUSULA OITAVA ou no prazo de 
entrega contratual, serão acordados ajustes apropriados, que deverão ser formalizados através do Termo Aditivo. 
11.2.1 - As modificações que implicarem em aumento do preço pactuado na CLÁUSULA OITAVA, não excederão a 25% 
(vinte e cinco por cento) do referido preço. 
 
Cláusula Décima Segunda - CESSÃO DO CONTRATO 
 
12.1 - O CONTRATADO não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o presente contrato. 
 
Cláusula Décima Terceira – MULTAS/PENALIDADES 
 

13.1 As seguintes sanções poderão ser aplicadas à CONTRATADA sem prejuízo da reparação dos danos causados 
à Administração Pública Municipal: 
13.1.1- Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido, a critério 
do CONTRATANTE, mediante justificativa; 
13.1.2- Multa, que poderá ser descontada dos pagamentos devidos pelo Contratante, de garantia contratual ou cobrada 
diretamente da empresa, amigável ou judicialmente. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente às 
demais sanções previstas neste ajuste. 
13.1.3- Suspensão do direito de licitar e de contratar com o Município de ALMEIRIM/PA, por período não superior a 05 
(cinco) anos: 
13.1.4- Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

13.2 As penalidades serão aplicadas nos seguintes casos: 
13.2.1- Descumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos implicarão multa 
correspondente a 1% (um por cento) por dia, calculado sobre o valor total do contratado, até o limite de 20% (vinte por 
cento) desse valor. Após o 20° dia, a critério do Contratante, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. 
Poderá ainda ser aplicada penalidade de Suspensão do direito de licitar e de contratar com Município de ALMEIRIM/PA, 
por período de 01 (um) ano; 
13.2.2- Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 
execução e de seus superiores implicará multa correspondente a 1% (um por cento) por dia, calculado sobre o valor 
total do contratado, até o limite de 20% (vinte por cento) desse valor. Após o 20° dia, a critério do Contratante, poderá 
ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. Poderá ainda ser aplicada penalidade de Suspensão do direito de 
licitar e de contratar com Município de ALMEIRIM/PA, por período não superior a 01 (um)ano: 
13.2.3- O comportamento inidôneo da CONTRATADA implicará em multa de até 30% (trinta por cento) do valor do 
contrato. Poderá ainda ser aplicada penalidade de Suspensão do direito de licitar e de contratar com Município de 
ALMEIRIM/PA, por período não superior a 05 (cinco)anos: 
13.2.4- A apresentação de qualquer declaração falsa implicará em multa de até 30% (trinta por cento) do valor do contrato. 
Poderá ainda ser aplicada pen alidade de Suspensão do direito de licitar e de contratar com o Município de ALMEIRIM/PA, 
por período não superior a 05 (cinco) anos: 
13.2.5- A apresentação de documentação falsa implicará em multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, 
ressalvada a comunicação ao Ministério Público Estadual. Poderá ainda ser aplicada penalidade de Suspensão do direito 
de licitar e de contratar com o Município de ALMEIRIM/PA, por período não superior a 05 (cinco) anos: 
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13.2.6- O cometimento de fraude fiscal implicará em multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, ressalvada 
a comunicação ao Ministério Público Estadual. Poderá ainda ser aplicada penalidade de Suspensão do direito de licitar e 
de contratar com o Município de ALMEIRIM/PA, por período não superior a 05 (cinco)anos: 
13.2.7- A recusa ou omissão em executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei, em que não se comine outra 
penalidade implicará em multa d e 1% 9 um por cento) por dia de atraso, sobre o valor do contrato, limitada a 20 (vinte) 
dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. 
Poderá ainda ser aplicada penalidade de Suspensão do direito de licitar e de contratar com o Município de ALMEIRIM/PA, 
por período não superior a 05 (cinco) anos: 
13.2.8- A inexecução parcial do objeto implicará em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte 
não executada. Poderá ainda ser aplicada penalidade de Suspensão do direito de licitar e de contratar com o Município 
de ALMEIRIM/PA, pelo período de 01 (um) ano; 
13.2.9- A inexecução total do objeto implicará em multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato. Poderá ainda 
ser aplicada penalidade de Suspensão do direito de licitar e de contratar com o Município de ALMEIRIM/PA, por período 
não superior a 05 (cinco) anos: 
Parágrafo Primeiro: A critério do CONTRATANTE, cumulativamente às penalidades acima descritas, poderá ocorrer a 
emissão de DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Pública (União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios), pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade; 
Parágrafo Segundo: Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente 
fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério do Contratante; 
Parágrafo Terceiro: Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo; 
Parágrafo Quarto: Quando não houver prejuízo para o Contratante, as penalidades impostas poderão ser relevadas ou 
transformadas em outras de menor sanção, a seu critério; 
Parágrafo Quinto: A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte 
da Contratada, na forma da Lei. 
 
Cláusula Décima Quarta – DA FISCALIZAÇÃO 
 

14.1. A SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO, através da Nutricionista responsável pela Merenda Escolar e 
os Conselheiros do CAE, serão responsáveis 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). 

14.2. A Nutricionista da SEDUC realizará visita de rotina no local de armazenamento/produção dos gêneros 
alimentícios 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. 

14.3. A Fiscalização e a aceitação dos gêneros alimentícios perecíveis serão do órgão responsável pelos atos de 
controle e administração do contrato decorrente desta licitação, através de servidores da Secretaria de Educação, 
mediante Portaria. Sendo que os produtos serão recebidos depois de conferidas às especificações, quantidades e preços 
pactuados contratualmente e prazo de validade dos mesmos. 

14.4. Os itens, objeto desta licitação, a serem contratados, também serão objeto de acompanhamento, controle, 
fiscalização e avaliação por servidor designado através de Portaria pela SEDUC. 

14.5. A Fiscalização é exercida no interesse da SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO; não exclui nem reduz 
a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não 
implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 

14.6. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto deste Contrato, se em desacordo 
com as especificações e as Cláusulas Contratuais. 

14.7. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao objeto deste Contrato, deverão ser prontamente atendidas 
pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE. 

14.8. Os itens, objeto desta licitação, a serem contratados, também serão objeto de acompanhamento, controle, 
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fiscalização e avaliação pelo servidor ________designado através da Portaria nº. __________pela SEDUC. 
 
Cláusula Décima Quinta – RESCISÃO 
 

15.1 - O contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, nas hipóteses contidas nos art. 77 a 80 da lei 8.666/93. 

15.2 - Rescindido o contrato, a CONTRATANTE pagará o CONTRATADO o saldo porventura existente pelos 
produtos/materiais já fornecidos, deduzidas as multas e despesas decorrentes da inadimplência ou, inversamente, o 
CONTRATADO restituirá à CONTRATANTE as importâncias já recebidas, naquilo que excederam o valor desses 
produtos/materiais. 
 
Cláusula Décima Sexta - ÔNUS FISCAIS E LEGAIS 
 

16.1 - O preço estabelecido no item 8.1 inclui todos os tributos incidentes sobre o objeto deste contrato. Quaisquer 
tributos ou encargos legais que, após a assinatura deste contrato, venham a ser criada, bem como qualquer alteração 
dos existentes, inclusive sua extinção, que comprovadamente reflitam no preço contratual, implicarão na sua revisão para 
mais ou para menos, conforme ocaso. 

16.2 - Serão de responsabilidade do CONTRATADO o recolhimento de todos os tributos, encargos e contribuições 
de qualquer natureza, inclusive para-fiscais, de competência da União dos Estados e dos Municípios, que incidam sobre 
o objeto do presente contrato. 

16.3 - O CONTRATADO responsabilizar-se-á pela devolução à CONTRATANTE das importâncias referentes a ônus 
fiscais e legais não recolhidas, em decorrência da diminuição dos encargos tributários relativas ao objeto do presente 
contrato, proveniente de alteração da legislação pertinente. 

16.4 - Na hipótese da CONTRATANTE vir a ser autuada, notificada ou intimada, em virtude do não pagamento pelo 
CONTRATADO, à época própria, de quaisquer encargos incidentes sobre o objeto deste contrato, assistir-lhe-á o direito 
de reter qualquer pagamento devido ao CONTRATADO, até que esta satisfaça integralmente a exigência formulada. 
16.4.1 - As importâncias retidas, na forma deste item, serão devolvidas sem juros, porém atualizadas financeiramente. 
 
Cláusula Décima Sétima - CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR 
 

17.1 - Quaisquer atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos ou infrações e disposições deste contrato pelo 
CONTRATADO, somente serão considerados como excludentes de responsabilidade e multas contratuais se resultarem 
de caso fortuito ou de força maior, desde que atinjam direta e comprovadamente o objeto do presente contrato. 

17.1.1 - A contratado deverá comunicar por escrito e comprovar qualquer evento de caso fortuito ou de força maior, 
no prazo de 10 (dez) dias de sua ocorrência, sob pena de decair do direito de invocar o disposto no item 13.1. 

17.1.2 - Na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, como tal reconhecida pela CONTRATANTE, será 
concedida prorrogação nos prazos contratuais, a ser acordada entre as partes, para o restabelecimento das condições 
normais de fornecimento, desde que, cumprida a formalidade do sub-item anterior. 
 
Cláusula Décima Oitava - VALOR DO CONTRATO 
 
18.1 - O valor global do presente contrato é de R$-.................(............... reais). 

 
Cláusula Décima Nona - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

19.1 - Todas as comunicações ou notificações relativas a este contrato serão enviadas para os seguintes endereços: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM/PA, Rod. Almeirim Panaicá, 510 – Centro – ALMEIRIM – Estado do Pará – 
CEP: 68.230-000. 

19.2 - Todas as correspondências e acordos anteriores à data da assinatura deste contrato serão considerados sem 
efeito e somente o estipulado no contrato e seus documentos têm validade para a execução do mesmo. 

19.3 - O CONTRATADO declara de este ato ter pleno conhecimento e compreensão das especificações técnicas, dos 
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documentos e demais condições contratuais, não podendo, pois, em nenhuma circunstância, alegar o desconhecimento 
dos mesmos para isentar-se de responsabilidade pelo correto e perfeito fornecimento dos produtos/materiais. 

19.4 - A tolerância ou não do exercício, pela CONTRATANTE de quaisquer direitos a ela assegurados neste contrato 
ou na legislação em geral, não importará em renovação ou renúncia a qualquer desses direitos, podendo a 
CONTRATANTE exercitá-los a qualquer tempo. 

19.5 - A CONTRATADO fica obrigado a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 
Cláusula Vigésima – FORO 

 
20.1 - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca da cidade de Baião/PA, com renúncia expressa a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja para dirimir as questões decorrentes deste contrato e de sua execução. 
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma para 
um só efeito, na presença das testemunhas abaixo. 
 

ALMEIRIM/Pá,_____de ___________de 2020. 
 
 
 
 

 
 

SECRETÁRIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO 
Gestor do Fundo Municipal de educação Contratante 

 
 
 

EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CNPJ XXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADO 
 
 
Testemunhas: 

1) _______________________________ 2) _______________________________  
RG:  RG: 
CPF:        CPF:
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ANEXO IV 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
 
 

Ao 
Sr. Pregoeiro 
Secretaria Executiva de Educação 
Referência: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº.008/2020 – SEDUC/FME 

 
Prezados Senhores, 

 
A (nome da empresa), CNPJ/MF n.°, sediada (endereço completo), tendo examinado o Edital, vem apresentar a 
documentação, em conformidade com o Edital mencionado. 
Outrossim, declara que: 

a) Sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 
processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declararocorrências. 

b) Que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na forma 
da legislação vigente, que se encontram dentro do Envelope de n° 02 — Documentos de Habilitação, em 
conformidade com o inciso VII, Art. 4° da Lei n° 10.520, de 17 de  julho de 2002, para participação no Pregão de nº 
, observada as condições doEdital. 

 
Localidade, / / . 

 
 
 

Assinatura reconhecida do Representante Legal e 
Carimbo da empresa 
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ANEXO V 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

(Em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 70 da Constituição Federal e na Lei n° 9.854 de 27/10/99, 
regulamentado pelo Decreto n° 4.358 de 05/09/02) 

 
 

Ao 
Sr. Pregoeiro 
Secretaria Executiva de Educação 
Referência: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº.008/2020 – SEDUC/FME 

 
 

Prezados Senhores, 
 

A (nome da empresa), CNPJ/MF n.°, sediada (endereço compIeto), declara, sob as penas da lei, que não mantém 
em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos 
ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 
 
 

Localidade, / / . 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura reconhecida do Representante Legal e 
Carimbo da empresa 
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ANEXO VI 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO (MODELO) 
 

Ao 
Sr. Pregoeiro 
Secretaria Executiva de Educação de Almeirim/PA 
Referência: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº.008/2020 – SEDUC/FME 

 
 

Pela  presente, fica  credenciado o Sr(a)  ,  inscrito  no  CPF sobonº , 
identidadenº ,expedidapor , junto a SECRETARIA EXECUTIVA DE 
EDUCAÇÃO, para representar esta Empresa(nome) eCNPJ) no Pregão 
acima referido, a quem se outorga poderes para rubricar propostas dos demais concorrentes, assinar atas e 
documentos, receber notificação, tomar ciência de decisões, acordar, transigir, enfim, praticar todo e qualquer ato 
necessário à perfeita representação ativa da outorgante no procedimento de coleta de preços emreferência. 

Localidade, / / . 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
EMPRESA 

Nome da empresa com assinatura da(s) pessoa(s) que credenciar (em) o Representante 
(com firmas reconhecidas) 

 
 
 

Observação Importante: 
 

A carta escrita no modelo acima deverá ser entregue fora dos envelopes relacionados no Edital, juntamente com 
uma cópia autenticada do Contrato Social em sendo (Sócio) que comprove a legitimidade de poderes da pessoa que 
tiver assinado o credenciamento e Instrumento de Procuração ou Instrumento Particular com firma reconhecida para 
(não Sócios). 
Entregar, juntamente com a carta de credenciamento, a cópia simples da cédula de identidade do representante 
designado. 
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ANEXO VII 
 
 

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUESITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 

Ao 
Sr. Pregoeiro 
Secretaria Executiva de Educação de Almeirim/PA 
Referência: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº.008/2020 – SEDUC/FME 

 
 

Aempresa  , inscrita no CNPJ sob o n° , por intermédio do 
seu representante legal, Sr(a)  , portador(a) da carteira de identidade n° , expedida pelo , 
DECLARA para os devidos fins, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital do certame 
licitatório, PROCESSO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2020 – SEDUC/FME. 

 
Nome e assinatura do representante legal. 

 
 

OBSERVAÇÕES: 
APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES, JUNTO COM OS DOCUMENTOS DE 
CREDENCIAMENTO (PREGÃO PRESENCIAL SRP). 

 
 
 
 
 

Localidade, / / . 
 
 
 
 

Assinatura reconhecida do Representante Legal e 
Carimbo da empresa 

mailto:licitacaoalmeirim@gmail.com


 

  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM 
Secretaria Executiva de Fazenda – Comissão Permanente de Licitação 

CNPJ: 05.139.464/0001-05 
 

Rodovia Almeirim/Panaicá, nº. 510 – centro – CEP:68.230-000 – Almeirim/Pará - E-mail: licitacaoalmeirim@gmail.com 

ANEXO VIII 
 
 

DECLARAÇÃO QUE RECEBEU O EDITAL E SEUS ANEXOS 
 
 

Ao 
Sr. Pregoeiro 
Secretaria Executiva de Educação de Almeirim/PA 
Referência: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº.008/2020 – SEDUC/FME 

 
 

Prezado Senhor, 
 
 

A (nome da empresa), CNPJ/MF n.°, sediada (endereço compIeto), declara, para os fins da PREGÃO 
PRESENCIAL SRP nº 008/2020 – SEDUC/FME, da Secretaria Executiva de Educação de Almeirim/PA, na qualidade 
de proponente do procedimento licitatório, de que recebeu o Edital e seus anexos, e cumprimos todas as exigências 
nelecontidas. 

 
 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 
 
 

Localidade, /
 /
 _. 

 
 
 

Assinatura reconhecida do Representante Legal e 
Carimbo da empresa 
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ANEXO IX 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Ao 
Sr. Pregoeiro 
Secretaria Executiva de Educação de Almeirim/PA 
Referência: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº.008/2020 – SEDUC/FME 

 
 

Prezado Senhor, 
 

A (nome da empresa), CNPJ/MF n.°, sediada (endereço compIeto), declara, para os fins da PREGÃO 
PRESENCIAL SRP nº 008/2020 – SEDUC/FME, da Secretaria Executiva de Educação de Almeirim/PA, na qualidade 
de proponente do procedimento licitatório, de que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o 
Poder Público, em qualquer de suasesferas. 

 
 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 
 
 

Localidade, /
 /
 . 

 
 
 
 

Assinatura reconhecida do Representante 
Legal e Carimbo da empresa 
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ANEXO X 
 
 

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 
 
 

Ao 
Sr. Pregoeiro 
Secretaria Executiva de Educação de Almeirim/PA 
Referência: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº.008/2020 – SEDUC/FME 

 
 

Prezado Senhor, 
 
 

A (nome da empresa), CNPJ/MF n.°, sediada (endereço compIeto), declara para todos os fins de direito, 
especificamente para participação da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 008/2020 – 
SEDUC/FME, que estamos sob o regime de tributação de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito 
de participação em licitações, conforme disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de2006. 

 
 

Localidade, /
 /
 . 

 
 
 
 
 
 

Assinatura reconhecida do Representante Legal e 
Carimbo da empresa 
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ANEXO XI 
 
 

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 

A empresa  _____________,  inscrita   no  CNPJ sob nº _____________,situada (endereço completo), atesta para 
os devidos fins que aempresa  (empresa requerente), inscrita no CNPJ sob nº, situada 
(endereço completo), forneceu os produtos/materiais ou prestou os serviços abaixo especificados em plenas 
condições de uso, no prazo de entrega estabelecido. 
Atestamos que tais fornecimentos ou prestações de serviços foram executados (as) satisfatoriamente, não existindo 
em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações 
assumidas. 

 
 
 

Local/Data/Assinatura 
 
 

OBS.: O documento deve ser redigido em papel timbrado da Pessoa Jurídica Pública ou Privada, datado e assinado 
pelo representante legal ou por um dos sócios da referida empresa atestadora. O atestado deve ser autenticado em 
cartório, ou ser apresentado original acompanhado da cópia, cuja autenticidade será conferida CPL – da Prefeitura 
Municipal de ALMEIRIM/PA. 

 
Nesse atestado deve-se comprovar a aptidão para o desempenho de atividades pertinentes, compatíveis em 
características, quantidades e prazos de acordo com o objeto social da empresa. 

 
Esse atestado não pode ser fornecido por Pessoa Física. 
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ANEXO XII  
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Processo no 0801/2020 - PMA/CPL 

Pregão Presencial SRP no 008/2020 – SEDUC/FME 
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE ALMEIRIM, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PA, 
com sede administrativa na cidade de ALMEIRIM/PA, sito a Rod. Almeirim Panaicá, S/N – Matinha – ALMEIRIM – Estado 
do Pará – CEP: 68.230-000, inscrita no CNPJ/MF n° 23.730.232/0001-09, neste ato representado pela Exmª. Secretária 
Executiva de Educaçãol, Sr. XXXXXX XXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, portadora do CPF/MF nº XXXXXXXXX-XX, 
ALMEIRIM - Pará, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, PARA REGISTRO DE PREÇOS, 
sob Nº 008/2020 – SEDUC/FME, publicada no DOES do dia __/__/2020, RESOLVE registrar os preços das empresas, 
nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, atendendo as condições 
previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 
10.520/2002, pela Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir. 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

1 - DO OBJETO 
A presente Ata tem por objeto o registro de preços que objetiva a aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis 
e não perecíveis, para atender o PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, PARA ATENDER O CALENDÁRIO 
ESCOLAR DE 2020 do Município de Almeirim/PA, conforme o  Anexo II do Edital de Registro de Preço N° .008/2020 – 
SEDUC/FME, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas 
pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do processo nº 0801/2020 - PMA/CPL. 
CLÁUSULA SEGUNDA  

2 - DO PREÇO 
2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos no Anexo XII - A, e nele estão inclusos todas as 
espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, matérias de expediente, mão-de-obra e 
quaisquer despesas inerentes à compra. 
2.2 - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento. 
2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, 
facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas 
na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de 
fornecimento em igualdade de condições. 
CLÁUSULA TERCEIRA 

3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA 

3.1 – Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão 
gerenciador deverá: 
a) Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 
mercado; 
b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido; 
c) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação. 
3.2 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante oferta de 
justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas 
sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento; 
a) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação. 
3.3 – Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços 
e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.  
3.4 – Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de 
restabelecer as condições originalmente pactuadas.  
3.5 – A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência 
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de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus 
encargos. 
3.5.1 – Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, 
deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória 
de cálculo a ser apresentada pela parte interessada. 
3.5.2 – Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter 
possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles 
decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de 
reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo 
de um ano. 
3.5.3 – Não será concedida a revisão quando:  
a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;  
b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da 
proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata; 
c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos 
à parte interessada; 
d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, 
incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento. 
3.5.4 – Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Prefeitura 
Municipal de ALMEIRIM, e não poderá exceder o preço praticado no mercado. 
CLÁUSULA QUARTA 
 DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses: 
4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor: 
a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços; 
b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 
estabelecido, sem justificativa aceitável; 
c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado; 
d) incorrer em inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços; 
4.1.2 – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito 
ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços. 
4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, 
será formalizado por decisão da autoridade competente. 
4.2.1 – O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada 
pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima primeira 
deste instrumento. 
4.3 - Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de 
correspondência, com aviso de recebimento. 
4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de 
publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subseqüente ao 
da publicação. 
4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão 
da Administração. 
CLÁUSULA QUINTA 
5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
5.1 - A Contratante pagará à Contratada pelos materiais de consumo (gêneros de alimentação), até o vigésimo dia útil 
após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita pelo Contratante, vedada a antecipação.  
5.2 - O pagamento far-se-á por meio de transferência bancária na conta do contratado. 
5.4 - Incumbirão à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado 
pela Contratante, juntando-se o cálculo da fatura. 
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5.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente o estabelecido na Lei nº 4.320/64 e alterações posteriores; 
5.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando 
estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, 
sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante. 
5.7 – A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos demais.  
CLÁUSULA SEXTA 
6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DA ORDEM DE FORNECIMENTO 
6.1 - O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 01(um) ano, contado do dia posterior à data de sua 
publicação no Diário Oficial ou Flanerógrafo Municipal, vedada a sua prorrogação. 
6.2 – O prazo de vigência das contratações decorrentes desse registro de preços apresentará como termo inicial o 
recebimento da ordem de fornecimento (Anexo IV), e como termo final o recebimento definitivo dos gêneros alimentícios 
pela Administração, observados os limites de prazo de entrega fixados no Anexo I. 
CLÁUSULA SÉTIMA 
7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias dos órgãos e entidades da 
Administração Direta e Indireta que aderirem à contratação e serão especificadas ao tempo da ordem de emissão de 
fornecimento. 
CLÁUSULA OITAVA 
8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO 
8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, 
devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal 
nº. 8.666/93. 
8.2 – Quando houver necessidade de aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para 
atender o PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, PARA ATENDER O CALENDÁRIO ESCOLAR DE 2020 
do Município de Almeirim/PA, por algum dos órgãos participantes da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será 
convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 02 (dois) dias úteis. 
8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da 
Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra 
motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame. 
8.4 – Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de 
condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para 
os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer gêneros alimentícios ao preço e nas mesmas 
condições da primeira colocada, observada a ordem de classificação. 
CLÁUSULA NONA 
9 - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIO 
9.1  –  A entrega dos gêneros alimentícios, dar-se-á no prazo máximo de 5 ( cinco) dias após o recebimento da ordem de 
fornecimento. 
9.2 – Os gêneros alimentícios serão entregue no endereço em que se consta na ordem de fornecimento com entrega 
imediata das 08h00min às 13h00min horas. 
9.3 – A Administração Contratante designará, formalmente, o servidor (ou comissão de, no mínimo, 3 três membros, na 
hipótese do parágrafo 8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93) responsável pelo recebimento do material, por meio de termo 
circunstanciado que comprove a adequação do objeto aos termos deste contrato e pela atestação provisória e/ou definitiva 
dos mesmos em até 05 (cinco) dias consecutivos. 
CLÁUSULA DÉCIMA 
 10 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 
10.1 - Compete à Contratada: 
a) Entregar o material de acordo com as condições e prazos propostos e fornece - los dentro do período da validade; 
b) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante; 
c) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei Nº 8.666/93 e 
alterações; 
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10.2 - Compete à Contratante: 
a) Efetuar o pagamento do preço previsto na cláusula segunda, nos termos deste instrumento; 
b) Definir o local para entrega os materiais parcelada de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para atender 
o PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, PARA ATENDER O CALENDÁRIO ESCOLAR DE 2020 do 
Município de Almeirim/PA adquiridos; 
c) Designar servidor (ou comissão de, no mínimo, 3 três membros, na hipótese do parágrafo 8º do art. 15 da Lei nº 
8.666/93) responsável pelo acompanhamento e fiscalização na entrega dos gêneros alimentícios adquiridos. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
11 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
11.1 – O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de multa de mora, nas 
seguintes condições: 
11.1.1 – Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total 
reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado; 
11.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do objeto; 
11.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as 
outras sanções previstas no item 20.1 deste edital e na Lei Federal nº. 8.666/93; 
11.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao licitante contratado: 
a) Advertência; 
b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado 
não executado pelo particular; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública 
Municipal, Direta ou Indireta, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, especificamente 
nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal; 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a Federação, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea “c”. 
§ 1º. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”; “d” e “e” deste item, não são cumulativas entre si, mas poderão ser 
aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea “b”). 
§ 2º. Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas “c”, “d” e “e”, a autoridade competente submeterá sua 
decisão ao Prefeita Municipal, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública Municipal. 
§ 3º. Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeita Municipal, competirá ao órgão 
promotor do certame, por intermédio de sua autoridade competente, decidir sobre a aplicação ou não das demais 
modalidades sancionatárias. 
§ 4º. Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções administrativas previstas neste item, competirá ao órgão promotor 
do certame proceder com o registro da ocorrência no SICAF, em campo apropriado. No caso da aplicação da sanção 
prevista na alínea “d”, deverá, ainda, ser solicitado o descredenciamento do licitante no SICAF. 
11.3 – As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a 
ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras: 
a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar o licitante 
contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia; 
b)  A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no 
mínimo: a conduta do licitante contratado reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção 
que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa; 
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c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na 
hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os 
casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93; 
d) O licitante contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso 
do processo licitatório e da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente 
indicado, na ausência da comunicação; 
e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame 
proferirá decisão fundamentada e adotarão as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que 
deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93; 
f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria Geral do 
Município. 
11.4 – Os montantes relativos às multas moratórias e compensatórias aplicadas pela Administração poderão ser cobrados 
judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, relativos às parcelas efetivamente executadas 
do contrato; 
11.5 – Nas hipóteses em que os fatos enceradores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do contrato, 
os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada; 
11.6 – Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor do licitante 
contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
12 - DA RESCISÃO 
A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que 
couberem, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
13 - DOS ADITAMENTOS 
A presente Ata poderá ser aditada, estritamente, nos termos previstos na Lei no 8.666/93, após manifestação formal da 
CONTRATANTE. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
14  - DOS RECURSOS 
Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei no 
8.666/93 e alterações posteriores. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
15  - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
A execução do contrato será acompanhada por um funcionário (a), designado pela SECRETARIA EXECUTIVA DE 
EDUCAÇÃO nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar à execução do objeto contratado, observadas 
as disposições deste Contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
16  - DO FORO 
Fica eleito o foro de ALMEIRIM, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste 
instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para 
que produza seus efeitos legais. 
 

ALMEIRIM, ____ de ______ de 2020. 
 

ÓRGÃO GERENCIADOR: 
_________________________________ 

 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

_________________________________ 
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ANEXO XII - A 
 

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº X.X.X/2020 
 

 
Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº X.X.X/2020, celebrada entre a Prefeitura Municipal 
de ALMEIRIM/Fundo Municipal de Educação as Empresas cujos preços estão a seguir registrados por Item, em face 
à realização do Pregão Presencial SRP nº 008/2020 – SEDUC/FME. 
 

RELAÇÃO DOS ITENS 

Item Descrição dos Objetos Und Quant. Val. Unt 
Empresa 

Vencedora 
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ANEXO XIII 
 

Ordem de Fornecimento de Registro de preços que objetiva a aquisição parcelada de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis, para atender o PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, PARA ATENDER 
O CALENDÁRIO ESCOLAR DE 2020 do Município de Almeirim/PA. 

Nº. ___/____ 
 

REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _________ 
À 
Empresa: 

 

 
Endereço:  
 

   
CNPJ: 
 

 Telefone/Fax :                                                                                                                
  

Autorizamos V.S.ª a fornecer os gêneros alimentícios para atender as necessidades da Prefeitura Município de 
ALMEIRIM – PA, adiante discriminadas observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e 
Anexos do Pregão Presencial SRP Nº. 008/2020 – SEDUC/FME, da Ata de Registro de Preços acima referenciada e 
à sua proposta de __/__/___  -  Processo nº. 0801/2020 - PMA/CPL – PMA/CPL 

I –  DO OBJETO 
 
Item: ____ Especificações: _____________________________________ 
 

- Marca/referência:  ______________; 
 
 Quantidade/Unidade                 Valor Unitário em R$          Valor Total em R$ 

________  __________ __________ 

 
II  - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Dotação Orçamentária: As despesas para Aquisição de Registro de preços que objetiva a aquisição parcelada de gêneros 
alimentícios perecíveis e não perecíveis, para atender o PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, PARA 
ATENDER O CALENDÁRIO ESCOLAR DE 2020 do Município de Almeirim/PA, para atender a Prefeitura Municipal, 
Secretarias e Fundos da presente ordem de fornecimento correrão à conta da Atividade: __________________– 
___________–, do orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2020. 
III – DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
As condições de recebimento dos gêneros alimentícios, bem como de pagamento, obedecerão ao disposto na ata de 
registro de preços em epígrafe. 

Recebi o original desta Ordem de Fornecimento, ciente das condições estabelecidas. 
 

ALMEIRIM (PA), _____ de ______ de 2020. 
 

__________________________ 
CONTRATADA 
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