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MMIINNUUTTAA  DDOO  EEDDIITTAALL    

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  SSRRPP  NNºº  00111122001177  --  SSEELLIICC//PPMMVVNNCC  

 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ, inscrita no CNPJ nº 

05351606/0001-95, com sede à Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro, Cep: 68780000, e por intermédio 

de seu Pregoeiro (a) Dimitry Chaves Negrão, designado (a) pela Portaria n.º 053/2017-GAB/PMVN de 

16/01/2017 torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade 

PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO DO LOTE 

(GRUPO), destinado ao CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDO PELO 

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, nas condições estabelecidas neste Edital 

e seus Anexos. 

 

O procedimento licitatório obedecerá aos seguintes diplomas legais, no que for cabível: 

 

 LEGISLAÇÃO FEDERAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto nº. 

3.555/2000; Decreto nº. 5.450/2005; Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013; Decreto 

nº. 3.722/2001; Decreto nº 8.538/2015; Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006; Lei n° 8.078 de 1990 - Código de Defesa do Consumidor; 

Resolução/CD/FNDE nº 26/2013; Instrução Normativa nº 02/2009-MPOG e; 

subsidiariamente, a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

 

 O fornecimento dos gêneros alimentícios deverá observar as normas vigentes quanto à 

execução da alimentação, em especial a Lei de Atendimento da Alimentação Escolar e 

do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica, Lei nº 

11.947/2009; o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8069/1990; e a Resolução 

nº 23/ 2006; nº 32/2006 e nº 26/2013 do FNDE; Lei Complementar nº 101/2000; Lei nº 

10.172/2001; Lei nº 12.882/2014; Resoluções: RDC nº 259/2002, RDC nº 360/2003 e 

RDC nº 54/2012; e Portaria Interministerial nº 1.010/2006. 

 

ESPECIFICAÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EMBALAGENS E VALIDADE 

 

Anexo I: Termo de Referência;  

Anexo I-A: Especificação dos Gêneros Alimentícios, Embalagens e Validade; 

Anexo I-B: Relação de Escolas Beneficiárias 

Anexo II: Minuta da Ata de Registro de Preços; 

Anexo III: Minuta de Contrato; 

Anexo IV: Declaração de transporte dos produtos (Modelo Sugerido); 

Anexo V: Declaração de inexistência de fatos impeditivos (Modelo Sugerido); 

Anexo VI: Declaração de fidelidade e veracidade da documentação (Modelo Sugerido); 
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Anexo VII: Declaração do inciso XXXIII do art. 7º da constituição federal (Modelo Sugerido); 

Anexo VIII: Declaração de elaboração independente de proposta (Modelo Sugerido); 

Anexo IX: Declaração de não utilização de trabalho degradante ou forçado (Modelo Sugerido); 

Anexo X: Declaração para microempresa e empresa de pequeno porte(Modelo Sugerido). 

 

 

ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS: A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO D.O.U ATÉ 

ÀS 09h00min do dia 19/07/2017 no sítio: www.comprasgovernamentais.gov.br 

 

DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS 

HORÁRIO DE BRASÍLIA: 09h00min. 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 

 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 

mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja comunicação do (a) 

Pregoeiro (a) em contrário. 

 

11..  DDOO  OOBBJJEETTOO  

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDO PELO 

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, conforme especificações e condições 

gerais contidas neste Edital e seus anexos. 

 

2. DO VALOR 

2.1. O valor global estimado da  presente  l i c i t ação  é  de  R$ 1.796.009,26 (Um Milhão,  setecentos 

e  noventa e  sei s  mil ,  nove reais  e  v inte e  sei s  centavos ) . 

 

3. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Minuta da Ata de Registro de Preço – 

Anexo II e nas condições previstas neste Edital, Termo de Referência – Anexo I e demais Anexos. 

 

3.2. A  Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data da 

sua assinatura. 

 

4. DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO ATO CONVOCATÓRIO 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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4.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para realização da sessão pública qualquer pessoa poderá 

impugnar o ato convocatório deste PREGÃO, EXCLUSIVAMENTE POR MEIO ELETRÔNICO, VIA 

INTERNET, através do endereço eletrônico cplvigia@gmail.com no horário de 08h às 14h. 

 

4.1.1. Caberá ao (a) Pregoeiro (a) decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro horas), contados 

das 00h00 do dia da impugnação até as 00h00 do dia seguinte.  

 

4.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, desde que altere a formulação da proposta de preços, 

será definida e publicada nova data para realização do certame. 

 

4.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao (a) Pregoeiro (a) 

em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, EXCLUSIVAMENTE 

POR MEIO ELETRÔNICO, VIA INTERNET, através do endereço eletrônico cplvigia@gmail.com, 

cabendo ao (a) Pregoeiro (a) decidir sobre o questionamento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

computadas conforme o item 4.1.1. 

4.3. O documento deve estar, obrigatoriamente, em formato passível de cópia (Pdf editável, Word, etc), 

permitindo a transferência/colagem de seu conteúdo para o sítio do Comprasgovernamentais. 

4.4. Os esclarecimentos e impugnações serão decididos pelo Pregoeiro no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e 

devidamente publicados no sítio do Comprasgovernamentais até a abertura da sessão pública, para ciência de 

todos os licitantes. 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1. Poderão participar deste Pregão as pessoas jurídicas que atendam às condições deste Edital e seus Anexos e, 

estiverem previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no 

sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

5.1.1 O cadastramento no SICAF poderá ser realizado pelo interessado em qualquer unidade de cadastramento 

dos órgãos ou entidades da Presidência da República, dos Ministérios, das Autarquias e das Fundações que 

participam do Sistema Integrado de Serviços Gerais - SISG, localizada nas Unidades da Federação. 

5.2. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema 

eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento das exigências de habilitação e que sua proposta está em 

conformidade com as exigências deste Instrumento convocatório. 

5.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às 

sanções previstas neste Edital ou na forma da lei. 

5.4. Não será admitida a participação, direta ou indireta, de pessoas jurídicas que: 

a) Consórcio de empresas, sob nenhuma forma; 

b) Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, 

estadual, municipal ou do Distrito Federal; 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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c) Empresa que esteja cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimento  de 

contratar com a Administração Pública Direta e Indireta da União, Estados, Municípios ou Distrito Federal; 

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

e) Empresa que se encontre em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação; 

a) Empresa que entre os dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco por cento) do 

capital com direito a voto; controladores, responsáveis técnicos ou subcontratados, haja alguém que seja 

servidor, dirigente de órgão, entidade contratante ou responsável pela licitação (incisos II e III do Art.9º  da 

Lei de Licitações); 

f.1.) Grupo econômico ou financeiro e filiais somente poderão apresentar uma única proposta de preços, sob 

pena de desclassificação da proposta, sem prejuízo das penalidades previstas neste edital e lei; 

b) Parentes da autoridade responsável pela homologação do procedimento (Acórdão nº 607/2011- Plenário, 

TC-002.128/2008-1, rel. Min-Subst. André Luís Carvalho, 16.03.2011); 

c) Deputados e Senadores, de modo direto ou indireto, segundo o art. 54, inciso I, alínea “a” e inciso II, alínea 

“a” da Constituição Federal (Acórdão nº 1793/2011-Plenário, TC-011.643/2010-2, rel. Min. Valmir Campelo, 

06.07.2011). 

5.5. Cooperativas e Empresas estrangeiras que não funcionem no país e que não estejam autorizadas a 

funcionar nele. 

 

 

6. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO 

 

6.1. As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para início da sessão 

pública via Internet. 

 

6.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação, bem como de senha pessoal 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico no sitio: http://www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

6.3. O credenciamento do licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação. 

 

6.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante, ou seu 

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

Eletrônico. 

 

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

efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, à Secretaria de Municipal 

de Educação ou qualquer outro Órgão participante ou aderente, responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

6.6. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema para imediato 



 
 

Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré 
Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95 

 
(Pregão Eletrônico SRP n. º: 011/2017- SELIC/PMVN – Processo nº: 0112017) 

 

5 

 

 

bloqueio de acesso. 

6.7. Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, as licitantes deverão, por ocasião do 

credenciamento, informar que detêm tal condição, segundo previsão do art. 13 do Decreto nº 8.538/2015, para 

que possam gozar dos benefícios outorgados pela Lei Complementar n. 123/2006. 

6.7.1. 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 figuras penais e das sanções previstas neste edital. 

 

 

7. DA RESERVA DE COTA PARA MICROEMPRESAS-ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP 

E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL-MEI 

 

7.1. Considerando as instruções implementadas pela Lei Complementar nº 147/2014, mais especificamente no 

que diz respeito o inciso III do artigo 48 da Lei Complementar nº 123/2006, será reservada cota de até 25% do 

objeto da licitação destinada preferencialmente à contratação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e 

Microempreendedor Individual, garantindo o tratamento diferenciado e simplificado disposto na legislação 

citada. 

7.1.1 Esta licitação reserva cota de 20,21% do objeto, em atendimento à cota limite fixada no artigo 48,  III da 

Lei Complementar 123/2006. 

7.1.2 O LOTE (GRUPO) com Itens 04, 13, 15, 25, 26,30 e 32 da Pauta de Alimentos – Anexo I-A do Edital são 

destinados a Cota Reservada. 

7.2. O objeto da licitação será distribuído em: 

a) Cota Principal - Itens abertos para a participação de todos os interessados, inclusive os que se enquadrem na 

condição de Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Microempreendor Individual – MEI. 

b) Cota Reservada – Itens abertos para a participação preferencial de Microempresa - ME, Empresa de Pequeno 

Porte - EPP e Microempreendor Individual - MEI, garantindo tratamento diferenciado e simplificado disposto 

no artigo 48 da Lei Complementar n° 123/2006. 

b.1) Para Cota Reservada; não havendo vencedor entre as empresas enquadradas como ME, EPP e MEI, depois 

de atendida a ordem de classificação, esgotadas as possibilidades de habilitação e garantidas as prerrogativas 

legais das referidas empresas, poderá ser adjudicado o Item (integrante da Cota Reservada) à licitante não 

enquadrada como ME, EPP ou MEI. 

b.1.1) A licitante não enquadrada como ME, EPP ou MEI só poderá ser chamada ou participar de negociações 

com o Pregoeiro quando todas as licitantes devidamente enquadradas no tratamento da LC 123/2006 forem 

declaradas inabilitadas no sistema Comprasgovernamentais. 

b.1.2) Mesmo que a licitante não enquadrada como ME, EPP ou MEI seja primeiro lugar da ordem de 

classificação dos lances, não será chamada pelo pregoeiro antes da aplicação do benefício previsto no artigo 48, 

III da LC 123/2006 e na presente seção. 

b.2) Na hipótese de um licitante sagrar-se vencedor da Cota Principal e da Cota Reservada para o mesmo item, 

será registrado para ambas as cotas o menor preço/lance do item, ou seja, é expressamente vedado que o 
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fornecedor pratique preços distintos se o Item for igual. 

b.2.1) Caso não haja licitantes interessados para os Itens da Cota Reservada, ou sendo todos inabilitados, o 

licitante vencedor do Item igual distribuído na Cota Principal será chamado a fornecer o quantitativo da Cota 

Reservada pelo mesmo valor oferecido na cota principal, podendo o pregoeiro propor negociação para redução 

do valor, considerando o acréscimo do quantitativo. 

B.2.2) Será considerado “igual” os itens que possuírem a mesma Descrição Técnica, Valor Estimado e 

condições de fornecimento. 

 

8. DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA  

 

8.1. Após a divulgação do edital, a licitante deverá encaminhar, exclusivamente por meio do sistema no 

endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, proposta de preços COM MENOR PREÇO DO 

LOTE (GRUPO) e os respectivos anexos, se for o caso, formulada de acordo com o Termo de Referência – 

Anexo I e as ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DO OBJETO, até a data e hora marcadas para a abertura 

da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. Durante este 

período a Licitante poderá incluir ou excluir proposta de preços. 

 

8.2. Fica vedado ao Licitante qualquer tipo de identificação quando do registro de sua proposta de preços, 

planilha ou outros Anexos exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação do certame pelo (a) Pregoeiro (a).  

 

8.3. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 

assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances. 

 

8.4. O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos e em caso de discordância 

existente entre as especificações deste objeto descritas no www.comprasgovernamentais.gov.br e as 

especificações constantes do TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I deste Edital prevalecerão às últimas. 

 

8.5. A PROPOSTA DE PREÇOS CADASTRADA NO SISTEMA DEVERÁ CONTER: 

 

a) O detalhamento/especificações dos Materiais no campo denominado “DESCRIÇÃO DETALHADA DO 

OBJETO OFERTADO”, disponível no COMPRASNET, de acordo com o Termo de Referência, não se 

admitindo somente a expressão “CONFORME EDITAL” 

   

    b) Preço total de cada item, de acordo com o (s) preço (s) praticado (s) no mercado, expresso em moeda corrente 

nacional (R$), com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no TERMO 

DE REFERÊNCIA - ANEXO I do presente Edital; 

 

8.6. O (A) Pregoeiro (a) poderá, caso julgue necessário, solicitar mais esclarecimentos sobre a composição dos 

preços propostos. 

 

8.7. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas 

neste Edital e seus Anexos. 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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8.8. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo (a) Pregoeiro (a). 

 

8.9. Não serão admitidas retificações ou alterações nas propostas apresentadas, uma vez aceito o lance vencedor 

ou negociado e finalizada a Sessão Eletrônica. 

 

9. DA ABERTURA DA SESSÃO 

 

9.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, o (a) pregoeiro (a) abrirá a sessão pública na internet, 

mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a 

divulgação das propostas de preços recebidas que deverão estar em perfeita conformidade e consonância com as 

especificações constantes no presente Edital e seus Anexos. 

 

9.2. A comunicação entre o (a) pregoeiro (a) e as licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens, em campo 

próprio do sistema eletrônico.  

 

9.3. As propostas de preços contendo a descrição do objeto, o valor e os eventuais anexos estarão disponíveis na 

internet. 

 

9.4. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida 

pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

9.5. Os Licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem excluídos do 

certame pelo (a) Pregoeiro (a). 

 

10. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

10.1. O (A) Pregoeiro (a) verificará as propostas de preços enviadas, antes da abertura da fase de lances 

desclassificando/recusando motivadamente aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 

estabelecidos no Edital, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis, capazes de dificultar seu 

julgamento, registrando no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

 

10.2. O (A) Pregoeiro (a) poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do município 

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

 

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

 

10.4. SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA QUE: 

a) Não atenda aos termos deste EDITAL e seus Anexos; 

 

b) Não especificar/detalhar devidamente o material a ser ofertado no campo denominado 

“DESCRIÇÃO DETALHADA DO MATERIAL OFERTADO”, disponível no 

http://www.comprasnet.gov.br/
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www.comprasgovernamentais.gov.br e/ou disponibilizar anexo que comprove a especificação, não se 

admitindo somente a expressão “CONFORME EDITAL”. 

 

c) Contenha preços incompatíveis com os praticados no mercado, com os custos estimados, para 

cumprimento dos termos da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e com as disponibilidades 

orçamentárias da PMVN. 

 

10.5. Constatada a existência de proposta (s) manifestamente inexequível (eis), esta (s) será (ão) desclassificada 

(s) pelo (a) Pregoeiro (a), com a consequente exclusão do (s) respectivo (s) LICITANTE (s) da etapa de lances. 

 

10.5.1. Serão considerados inexequíveis aqueles preços cuja viabilidade não tenha sido demonstrada pelo 

LICITANTE. 

 

11. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

 

11.1. Somente as Licitantes que apresentaram proposta de preços em consonância com o ITEM 08 do presente 

edital, poderão apresentar lances para os itens cotados, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo o 

Licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 

11.2. Assim como as propostas de preços, os lances serão ofertados pelo MENOR PREÇO DO LOTE 

(GRUPO). 

 

11.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e as regras de aceitação dos 

mesmos. 

 

11.4. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado, ainda que superior ao menor 

registrado no sistema, objetivando uma melhor posição na ordem decrescente de classificação dos lances. 

Assim, caso o primeiro venha a ser inabilitado será chamado o licitante na imediata ordem de classificação dos 

lances. 

  

11.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 

em primeiro lugar. 

 

11.6. Lances considerados inexeqüíveis serão excluídos do sistema pelo (a) Pregoeiro (a), que alertará os 

licitantes quanto à necessidade de cumprimento das obrigações previstas no Edital e seus Anexos e a 

possibilidade de aplicação de sanções administrativas. 

 

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

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

 

11.8. Durante o transcurso da Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance. 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
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11.9. A desistência em apresentar lance implicará na exclusão da licitante da etapa de lances e na manutenção do 

último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços. 

 

11.10. NÃO PODERÁ HAVER DESISTÊNCIA DOS LANCES OFERTADOS, SUJEITANDO-SE A 

PROPONENTE DESISTENTE ÀS PENALIDADES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. 

 

11.11. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, 

emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) 

minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção de lances. 

 

11.12. No caso de desconexão com o (a) Pregoeiro (a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o (a) Pregoeiro (a), 

quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

 

11.13.  Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa 

e terá reinício somente após comunicação expressa do (a) pregoeiro (a) aos participantes, no endereço eletrônico 

utilizado para divulgação no site www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

12. DO ENCERRAMENTO DA ETAPA DOS LANCES VIA MEIO ELETRÔNICO 

 

12.1. Encerrada a etapa de lances, o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta de preços classificada em primeiro 

lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação, podendo ser encaminhado 

pelo Sistema Eletrônico, contrapropostas, diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de 

menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação. 

 

12.1.1. Será admitido apenas 01(um) Licitante vencedor para o item. 

 

12.1.2. O empate entre dois ou mais licitantes somente ocorrerá quando houver igualdade de preços entre a 

proposta de preços e quando não houver lances para definir o desempate. Neste caso o desempate ocorrerá por 

meio de sorteio a ser realizado em sessão pública a ser designada para a qual todos os Licitantes serão 

convocados. 

 

12.1.3. Caso não ocorra lances deverá ser verificado o valor estimado dos Materiais e a especificação técnica 

prevista. 

 

12.1.4. O item cujo preço total seja superior ao estimado para a contratação, constante do TERMO DE 

REFERÊNCIA - ANEXO I, poderá não ser aceito e adjudicado. 

 

12.2. O sistema, automaticamente, assegurará às microempresas e às empresas de pequeno porte a preferência 

de desempate quando os preços por elas ofertados forem iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao 

melhor preço registrado por empresa que não se encontre nesta caracterização (art. 44, § 2º da Lei 

Complementar n.º 123/2006).  

http://www.comprasnet.gov.br/
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12.2.1. Neste caso, após o encerramento dos lances, o sistema concederá o prazo de 05 (cinco) minutos para a 

microempresa ou a empresa de pequeno porte apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 

vencedora, sob pena de preclusão. 

 

12.2.2. O disposto no item 12.2.1 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada 

por microempresa ou empresa de pequeno porte (art. 45, §2º da Lei Complementar n.º 123/2006). 

 

12.2.3. Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

I - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 

preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 

licitado; 

 

II - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso 

anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 12.2, na 

ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

 

III - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem enquadradas no subitem 12.2.3, o sistema realizará sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

 

a) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 12.2.2, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

 

b) O disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada 

por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

 

12.3. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora. 

 

12.4. Cumpridas as etapas anteriores, o (a) Pregoeiro (a) verificará a habilitação do Licitante conforme 

disposições contidas no presente Edital. 

 

12.5. Se a proposta de preços não for aceitável ou se o Licitante não atender às exigências habilitatórias, o (a) 

Pregoeiro (a) examinará a proposta de preços subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, 

até a apuração de uma proposta de preços que atenda ao Edital, sendo o respectivo Licitante declarado vencedor 

do objeto do certame. 

 

12.6. Atendidas as especificações do Edital, estando habilitada a Licitante e tendo sido aceito o menor preço 

apurado, o (a) Pregoeiro (a) declarará a (s) empresa (s) vencedora (s) do (s) respectivo (s) lote (s). 

 

12.6.1. Definido o licitante titular do lance vencedor, conforme o disposto no item anterior, o (a) Pregoeiro (a) 

poderá, ainda, negociar com o licitante, no sentido de se obter preço melhor. 
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 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à 

sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no Sistema Eletrônico, sem prejuízo das demais 

formas de publicidade prevista na legislação pertinente. 

 

13. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS VIA SISTEMA ELETRÔNICO. 

 

13.1. As propostas de preços das empresas vencedoras deverão ser enviadas, de forma imediata, em no máximo 

01 (uma) hora, devidamente assinadas, escaneadas e disponibilizadas como anexo no próprio sistema 

Eletrônico, com o preço atualizado em conformidade com os lances eventualmente ofertados, para 

substanciarem as decisões na fase de aceitação. 

 

13.1.1. A não observância ao prazo estipulado no item 13.1, poderá ensejar, a critério do (a) Pregoeiro (a), a 

recusa da proposta da licitante. 

 

13.2. A PROPOSTA DE PREÇOS DEVERÁ CONTER: 

 

a) Número do Pregão, data e horário de abertura; 

 

b) Razão social e CNPJ da empresa, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último 

se houver, para contato, bem como nome do proponente ou de seu representante legal, CPF, RG e cargo na 

empresa, Banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento; 

 

c) Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua abertura; 

 

d) Especificações dos Materiais de forma clara, descrevendo detalhadamente as características técnicas do 

item ofertado, incluindo especificação de marca, procedência, prazo de garantia, prazo de validade e outros 

elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem as especificações cotadas; 

 

e) Preço total do item, de acordo com os lances ofertados, em algarismo e por extenso, expresso em moeda 

corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes 

no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I do presente Edital; 

 

f) Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, frete, 

tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro e 

demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus 

anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título; 

 

g) Declaração de garantia de que os  materiais serão substituídos, sem ônus para o município, caso não estejam 

de acordo com as especificações e padrões de qualidade exigidos. 

 

h)  Prazo de entrega dos Materiais será em até 30 (TRINTA) dias corridos, contados de recebimento da nota 

de empenho e/ou documento equivalente, a cada nova solicitação da Coordenadoria de Recursos Materiais – 

CRM. 
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13.3. O (A) Pregoeiro (a) poderá, caso julgue necessário, solicitar mais esclarecimentos sobre a composição dos 

preços propostos. 

 

13.4. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da proponente, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

13.5. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo (a) Pregoeiro (a). 

 

14. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

14.1. O julgamento da Proposta de preços dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO DO LOTE (GRUPO), 

observadas, a quantidade, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos definidos no Edital. 

 

14.2. O (A) 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 a eficácia para fins de classificação e habilitação. 

 

14.3. Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o entendimento da 

proposta de preços, que não venham causar prejuízo para a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré e nem 

firam os direitos dos demais Licitantes. 

 

14.4. A exemplo no disposto no item 10.2 o (a) Pregoeiro (a) poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes 

ao quadro de pessoal do município ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua 

decisão. 

 

15. DA HABILITAÇÃO 

 

15.1. Aceita a proposta do licitante detentor do menor preço, este deverá comprovar sua condição de habilitação, 

na forma determinada neste Edital, podendo esta comprovação se dar, no que couber, por meio de consulta ao 

SICAF, ao CEIS (mantido pela Controladoria – Geral da União – www.portaldatransparencia.gov.br/ceis) e ao 

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa (mantido pelo Conselho 

Nacional de Justiça – www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), efetuando-se a pesquisa em 

nome da empresa licitante e de seu sócio majoritário. 

15.2. Os documentos exigidos para habilitação, quando estiverem desatualizados no SICAF ou quando não 

estiverem nele contemplados, bem como a Proposta de Preço do licitante vencedor, ajustada ao valor do lance 

dado ou negociado, e demais documentos e comprovações a serem anexados à proposta, serão imediatamente 

encaminhados ao (a) Pregoeiro, via convocação de anexo conforme seção 16. 

15.3. Os Licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF 

além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 11.10.2010, deverão 

apresentar os documentos de habilitação exigidos nesta seção. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis)
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)
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15.4. Na hipótese de falha no SICAF ou nos sítios oficiais, que impossibilite a confirmação da habilitação 

mencionada na subseção 15.1, o(a) Pregoeiro(a) assinalará o prazo para que o licitante faça a apresentação da 

documentação necessária via convocação de anexo conforme seção 16. 

15.5. Para fins de habilitação o licitante deverá cumprir determinação contida nos artigos 27, 28, 29, 30, 31 e 32 

da Lei nº 8.666/1993. 

15.6. O licitante deverá apresentar os documentos que demonstrem atendimento às exigências de habilitação, 

que são os indicados a seguir: 

15.6.1) HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

a.) Cópia do Registro Comercial ou Ato Constitutivo (no caso de empresário individual) ou Contrato Social ou 

Estatuto Social consolidado e/ou suas alterações posteriores, de modo a verificar se o objeto social do licitante é 

compatível com o objeto da licitação.  

 

b.) Inscrição do Ato Constitutivo no órgão competente acompanhada, no caso de sociedades civis, de prova da 

diretoria em exercício;  

 

c.) Decreto de autorização, 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 o 

exigir; 

 

d.) Licença de Funcionamento atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da empresa.  

 

15.6.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva; 

 

15.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), vigente na data prevista para abertura 

da licitação;  

 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive quanto as Contribuições Sociais, representada 

pela Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;  

 

d) Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF – Certificado de Regularidade do FGTS, 

emitido pela Caixa Econômica Federal;  

 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, instituída pela Lei Federal nº 12.440/11, podendo ser 

retirada através do site www.tst.jus.br/certidão, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante 

a Justiça do Trabalho do licitante/fornecedor, quando não houver indicação no SICAF.  

e.1) a licitante deverá comprovar a regularidade de débitos trabalhistas permanentemente durante toda a 

vigência do contrato 

 

15.6.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  

 

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 

execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, com antecedência de até 60 (sessenta) dias da 

http://www.tst.jus.br/certidão


 
 

Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré 
Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95 

 
(Pregão Eletrônico SRP n. º: 011/2017- SELIC/PMVN – Processo nº: 0112017) 

 

14 

 

 

data limite fixada para abertura desta licitação ou com prazo de validade expresso. 

 

 b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do último exercício financeiro já exigível e apresentada 

na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 

ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) 

meses da data de apresentação da proposta;  

 

b.1) Serão considerados aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim 

apresentados:  

 

I) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 

 

a) publicados em Diário Oficial; ou  

 

b) publicados em jornal de grande circulação; ou  

 

c) por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

 

II) Sociedades limitadas (LTDA.):  

 

a) por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente 

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou  

b) fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante;  

 

III) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/06 - Lei das Microempresas e 

das Empresas de Pequeno Porte:  

 

a) por fotocópia dos Termos de: Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da 

sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; e  

 

b) fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

 

IV) Sociedade criada no exercício em curso:  

 

a) fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante;  

 

b) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou por outro 

profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;  

 

V) Será considerada em boa situação financeira a licitante que apresentar resultado igual ou superior a 

1,0 (um virgula zero) em cada um dos seguintes índices informado acima, e, ainda: 

 

a) Preferencialmente, as fórmulas deverão estar aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço;  

 

b) Caso o memorial não seja apresentado, o Pregoeiro e sua equipe de apoio, reservam-se o direito de enviar o 

balanço para o Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré para efetuar os cálculos; 
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c) A licitante que apresentar resultado menor que 1,0 (um virgula zero) nos Índices de Liquidez e no Índice de 

Solvência Geral, será inabilitada. 

 

d) A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:  

Ativo Circulante + Ativo Não Circulante 

 LG = ------------------------------------------------------------;  

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

 

 Ativo Total  

SG = -------------------------------------------------------------------; 

 Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

 Ativo Circulante 

 LC = -------------------------; 

 Passivo Circulante  

 

d.1) As empresas, cadastradas no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer 

dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar 

patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.  

 

d.2) A empresa constituída há menos de um ano de exercício financeiro deveram apresentar cópia do balanço 

de abertura, ou cópia de livro diário contendo balanço de abertura inclusive com os termos de abertura e 

encerramento. 

 

d.3) Empresas OPTANTES pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei Complementar nº 123/06 e 

suas alterações, deverão apresentar, ainda:  

 

d.3.1) Comprovante de opção pelo Simples Nacional obtido através do site da Secretaria da Receita Federal, 

http://www.receita.fazenda.gov.br/simples nacional;  

 

d.4) Empresas NÃO OPTANTES pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei Complementar nº 

123/06 e suas alterações, deverão apresentar, ainda:  

 

d.4.1) 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 Lei Complementar nº 123/06;  

 

15.6.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

 

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação, feita mediante atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, observado o inciso II e parágrafo 1º do art.30 da Lei nº 8666/93. 

a.1) Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de serviços similares e 

operacional equivalente ou superior; 

a.2) Caso haja necessidade, a Administração reserva-se ao direito de solicitar a apresentação de cópia da(s) 

Nota(s) Fiscal(is) correspondentes ao (s) Atestado (s) de Capacidade Técnica. 
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b) Apresentar Alvará de Funcionamento e Licença Sanitária expedida pelo Município onde esteja sediada a 

empresa. 

 

15.6.5 DECLARAÇÕES:  

 

a) Declaração de que o TRANSPORTE dos materiais ofertado deverá estar de acordo com as especificações 

do fabricante (ANEXO IV –  SUGERIDO).  

 

b) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, sob as penalidades 

cabíveis fornecida pela empresa e devidamente assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador 

(ANEXO V –  SUGERIDO);  

 

c) Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados (ANEXO VI –  SUGERIDO); 

 

d) Declaração de cumprimento do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e Lei nº. 9.854/99, 

regulamentada pelo Decreto nº 4.358/02, fornecida pela empresa e devidamente assinada por sócio, dirigente, 

proprietário ou procurador (ANEXO VII –  SUGERIDO);  

 

e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta (ANEXO VIII  –  SUGERIDO);  

 

f) Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado (ANEXO IX –  SUGERIDO); 

g) A exigência de declaração, sob penas da lei, a ser apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno 

porte de que se enquadra nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, 

Instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, de que cumprem os requisitos legais para a 

qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir o tratamento favorecido 

estabelecido por aquela Lei, A SER DECLARADO NO SISTEMA QUANDO DO LANÇAMENTO DA 

PROPOSTA (ANEXO X –  SUGERIDO); 

 

15.7. A verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.  

 

15.8. Os documentos relacionados deverão estar emitidos em papéis timbrados dos Órgãos ou Empresas que as 

expediram.  

 

15.9. Quando a proposta de preços e as declarações exigidas neste Edital forem assinadas por um preposto da 

empresa que não seja seu sócio administrador ou proprietário, o licitante também deverá apresentar instrumento 

público ou particular de procuração ou documento equivalente, com firma reconhecida, com poderes especiais 

para responder, formular ofertas e lances de preços, recorrer e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame, em nome do proponente.  

 

15.10. A NÃO apresentação dos documentos acima referenciados implicará na inabilitação do licitante.  

 

15.11. Os documentos mencionados acima deverão referir-se exclusivamente ao estabelecimento da licitante, 

vigentes à época da abertura da licitação, podendo ser apresentados em original, ou por qualquer processo de 

cópia autenticada por tabelião de notas, ou por cópias não autenticadas, desde que sejam exibidos os originais 

para a conferência pelo Pregoeiro, ou por publicação em órgão de imprensa oficial. A verificação em sítios 

oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.  

 

15.12. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para habilitação deverão estar em nome do 
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licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e o respectivo endereço.  

 

15.13. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a 

filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.  

 

15.14. Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados 

da tradução para língua portuguesa efetuada por tradutor juramentado e também devidamente consularizados ou 

registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 

15.15. Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar, de acordo com o exigido, qualquer 

documento solicitado, ou apresentá-lo em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

15.16. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará 

o licitante às sanções previstas 

15.17. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado vencedor. 
 

 

16. DA CONVOCAÇÃO DE ANEXO 

 

16.1. A proposta comercial, anexos e documentos de habilitação deverão ser enviados através do módulo de 

ENVIO DE ANEXOS do Comprasgovernamentais, com o preço atualizado em conformidade com o último 

lance ofertado e eventuais negociações. 

16.2. O módulo ENVIO DE ANEXOS estará disponível aos licitantes no prazo máximo de 1 (uma) hora, 

contadas da convocação do Pregoeiro no sistema Comprasgovernamentais. 

16.3. Ao término do prazo da subseção 16.2, se os licitantes não anexarem os documentos pertinentes o 

Pregoeiro encerrará o módulo ENVIO DE ANEXOS, não sendo possível incluir ou substituir mais nenhum 

anexo. 

16.3.1. Caso o módulo da Convocação de Anexo permaneça aberto após o prazo da subseção 16.2 só serão 

aceitos e apreciados os documentos que observarem o prazo fixado pelo Pregoeiro. 

 

16.4. Em casos excepcionais, devidamente justificado no sistema Comprasgovernamentais ao Pregoeiro e, 

dentro do prazo acima estabelecido, a Proposta de Preços e demais documentos poderão ser remetidos para o 

endereço de e-mail cplvigia@gmail.com, devendo a(s) licitante(s), em momento posterior a ser definido pelo 

Pregoeiro, encaminhar através do módulo do sistema de ENVIO DE ANEXOS a mesma documentação, de 

forma que esta seja inserida no Sistema Eletrônico e, assim, fique à disposição das demais licitantes para análise 

e verificação de sua conformidade. 

 

16.5. A licitante convocada, que no prazo da subseção 16.2, não encaminhar a documentação relacionada no 

prazo estipulado, terá sua proposta RECUSADA do certame, dada a impossibilidade de verificação da 

exequibilidade de seus lances e de sua conformidade com o edital e com a legislação que rege o objeto do 

certame. 

16.6. Considerando os princípios da Administração Pública em especial os da Legalidade, Isonomia e 

Eficiência, transcorrido o respectivo prazo, não será considerado, sob qualquer alegação, o envio da Proposta de 

Preço ou de qualquer outro documento complementar, retificador ou que deveria ter sido remetido juntamente 

com a proposta, sendo realizado, pelo Pregoeiro, o registro da não aceitação da proposta e inabilitação da 

empresa, procedendo à convocação da próxima licitante classificada. 

 

mailto:cplvigia@gmail.com,
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17. DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL 

 

17.1. O (s) licitante (s) vencedor (es), uma vez convocado (s) deverá (ão) encaminhar à Secretaria Municipal de 

Administração - PMVN, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do final da Sessão Pública, os originais ou 

cópias autenticadas por meio de cartório competente, da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, bem 

como O ORIGINAL DA PROPOSTA DE PREÇOS, devidamente assinada pelo Representante Legal, 

ajustada ao valor do lance dado ou negociado, observadas as exigências previstas neste Edital e seus Anexos, 

para o seguinte endereço: 

 

Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré  

Rua Professora Noêmia Belém, s/n – Centro 

Vigia de Nazaré – Pará 

CEP: 68780.000 

A/C Setor de Licitação – Ref.: Pregão Eletrônico SRP N.º: 011/2017 – SELIC/PMVN 

 

17.2. A não observância ao prazo estipulado no item 17.1, poderá ensejar, a critério do (a) Pregoeiro (a) / 

Administração, a recusa da proposta da licitante. 

 

18. DOS RECURSOS 

 

18.1. Declarado o vencedor, o (a) pregoeiro (a) abrirá o prazo de 20 (vinte) minutos, durante o qual qualquer 

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

recorrer, registrando a síntese de suas razões. 

 

18.1.1. Constatada pelo (a) Pregoeiro (a) a admissibilidade da intenção do recurso, será concedido ao recorrente 

o prazo de 03 (três) dias, para apresentar as razões de recurso, EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DO 

PRÓPRIO SISTEMA COMPRASNET, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem as contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

 

18.2. Os autos do processo permanecerão no órgão com vista franqueada aos interessados. 

 

18.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, no prazo fixado 

pelo (a) Pregoeiro (a), nos termos do caput, importará a decadência desse direito, ficando o (a) Pregoeiro (a) 

autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 

 

18.4. A decisão do (a) pregoeiro (a) deverá ser motivada e submetida à apreciação da autoridade responsável 

pela licitação. 

 

18.5. O (s) recurso (s) porventura interposto (s), contra decisão do (a) Pregoeiro (a) não terá (ão) efeito 

suspensivo e será (ão) dirigido (s) à Secretaria Municipal de Administração por intermédio do (a) Pregoeiro (a), 

o qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo período, encaminhá-

lo (s) à Autoridade Superior, devidamente informado (s), para apreciação e decisão, no mesmo prazo, contado 
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do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

 

18.6. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

18.7. Após o julgamento dos recursos e das contra-razões, e constatada a regularidade dos atos praticados, será 

adjudicado o objeto do certame ao licitante declarado vencedor, estando o resultado final da Licitação sujeito à 

homologação pela Autoridade Superior competente, que irá analisar a conveniência e oportunidade da 

contratação e a legalidade dos atos praticados. 

 

18.8. A sessão pública do pregão só será concluída depois de declarado o vencedor do certame e encerrado o 

prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso, cabendo aos licitantes permanecer conectados 

ao sistema até o final desta etapa. 

 

19. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO  

 

19.1. As especificações técnicas do objeto devem observar o Termo de Referência – Anexo I, deste Edital. 

19.2. Os gêneros alimentícios considerados perecíveis, referentes as escolas da zona urbana serão entregues 

porta a porta, e os demais itens, na sede da SEMED. 

19.3. A entrega e o recebimento dos Gêneros Alimentícios será nos moldes  do Termo de Referência e seus 

Anexos que compõe este Edital. 

19.4. Os Gêneros Alimentícios a serem adquiridos constam especificados nos Anexos I do Edital, para o 

Calendário Acadêmico de 2017, elaborado pela equipe técnica de Nutricionistas do Departamento de 

Alimentação Escolar do município de VIGIA DE NAZARÉ – SEMED. 

 

20. DO ENCAMINHAMENTO DAS AMOSTRAS 

 

20.1- As 03 (três) primeiras licitantes detentoras dos menores lances para cada item, deverão apresentar 

no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 03 (três) amostras de cada produto (perecíveis e não 

perecíveis), para análises técnicas em embalagem original, iguais as que serão entregues por ocasião 

do fornecimento, devidamente rotuladas e listadas na ordem dos itens constantes no Termo de 

Referencia - Anexo I e PAUTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Anexo I –A, obedecendo às 

orientações do Regulamento técnico para Rotulagem e Alimentos Embalados (RDC Nº 259, de 

20.09.2002, RDC Nº 360 de 23/12/2003 e RDC Nº 54 de 12/11/2012 (ANVISA)), das 8:00 às 14:00 

horas. 

 

20.2- A análise e aprovação das amostras constantes do ANEXO I Termo de Referencia – ANEXO I – “A”, 

PAUTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ficarão sob a responsabilidade do Departamento de Alimentação 

Escolar do município de VIGIA DE NAZARÉ e do Departamento da Vigilância Sanitária do Município de 

Vigia.  

 

20.3- As amostras deverão ser apresentadas em embalagens originais, devidamente lacradas, contendo a 
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identificação do licitante e o número deste Pregão Presencial. 

 

20.4- As amostras dos produtos formulados e enlatados, além das informações descritas na proposta, deverão 

apresentar em sua embalagem primária, as seguintes informações: 

a) Ingredientes; 

b) Rendimentos e proporções de conteúdo; 

c) Composição do Comercial; 

d) Registro do produto no Ministério da Saúde ou Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) ou 

ADEPARA, quando for o caso; 

e) Prazo de fabricação e validade do produto de forma legível; 

20.5- As quantidades e datas determinadas no cronograma de entrega poderão sofrer alterações 

20.6- A(s) amostra(s) da(s) empresa(s) adjudicatária(s) será (ao) retida pela PMVN; 

20.7 – As Amostras dos produtos deverão ser encaminhadas a Secretaria Municipal de Educação, localizada na 

Av. Marcionilo Alves, s/nº, Praça Olavo Raiol – Centro – Vigia de Nazaré/Pará – CEP: 68.780.000, no prazo de 

até 03 (três) dias úteis após a Sessão do Pregão Presencial, em envelope ou caixa fechado e rubricado, para ser 

protocolizado, contendo as seguintes indicações no seu ANVERSO: 

 

 AMOSTRA(S) DO(S) LOTE(S) Nº --------------- 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ-PA 

PREGÃO PRESENCIAL 011/2017 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 

CNPJ: ______________ 

 

21. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

21.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo (a) pregoeiro (a) sempre que não houver 

recurso. 

 

21.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada 

depois da adjudicação do objeto à proponente vencedora pelo (a) Pregoeiro (a). 

 

21.3. Quando houver recurso e o (a) Pregoeiro (a) mantiver sua decisão, deverá ser submetido à Autoridade 

Competente para decidir acerca dos atos do (a) Pregoeiro (a). 

 

21.4. Quando a proposta do licitante vencedor não atender o 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 proposta vencedora. 

 

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA: 

 

22.1. Conforme disposto no Decreto Estadual nº 876/2013, encerrada a licitação, os licitantes poderão reduzir 

seus preços ao valor da proposta da licitante vencedora, para formação de cadastro de reserva, a fim de 

substituir, em caráter futuro e eventual o fornecedor beneficiário da ata. Para tanto, serão adotados os seguintes 

procedimentos: 
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22.2. A convocação dos licitantes remanescentes dar-se-á após a declaração do licitante vencedor, 

beneficiário da Ata de Registro de Preços. 

22.3. Declarado o licitante vencedor, beneficiário da Ata de Registro de Preços, o pregoeiro convocará os 

licitantes remanescentes, por meio de comunicação escrita, via email cplvigia@gmail.com e/ou módulo de 

Aviso de Licitação do Comprasgovernamentais, para querendo, igualar os valores de suas propostas aos 

valores da proposta do licitante vencedor. 

22.4. Os licitantes que anuírem à convocação formarão o cadastro de reserva para o(s) item(ns) ou lote(s) em 

que concorreram, sendo assegurada a ordem de classificação, conforme o disposto no § 3°, do art. 12, do 

Decreto Estadual n° 876/2013. 

22.5. O cadastro de reserva de fornecedores será incluído na respectiva ata na forma de anexo, observado 

rigorosamente a sequência da classificação do certame. 

22.6. A substituição que trata a seção 22.1 ocorrerá nas hipóteses estabelecidas nos artigos 20, 21 e 22, do 

Decreto Estadual n° 876/2013, quando o órgão gerenciador, após devido processo legal, cancelar o preço 

registrado do fornecedor beneficiário da Ata. 

22.7. Os licitantes que tiveram suas propostas recusadas e/ou foram considerados inabilitados no certame não 

farão parte do Cadastro de Reserva de Fornecedores a que se refere a presente seção. 

22.8. As licitantes interessadas deverão enviar proposta para o e-mail seduc.nlic@gmail.com, após a 

 

22.9. As propostas em desconformidade com o Edital ou com Valores Unitários diferentes da proposta 

vencedora serão desconsideradas. 

22.10. A apresentação de novas propostas para o Cadastro de Reserva de Fornecedores não prejudicará o 

resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 

 

23. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

23.1. Homologada a licitação, será formalizada Ata de Registro de Preços, documento vinculativo 

obrigacional, com o fornecedor primeiro classificado para os itens e, se for o caso, com os demais classificados 

que aceitarem fornecer os materiais pelo preço do primeiro, obedecida a ordem de classificação e os 

quantitativos propostos. 

 

23.2. O gestor da ata convocará formalmente os fornecedores, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, para 

assinatura da Ata de Registro de Preços, informando o local, data e hora. 

 

23.3. O prazo previsto no item 23.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu 

transcurso, for solicitado pelo fornecedor convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 

Secretaria Municipal de Administração. 

 

23.4. Se a (s) licitante (s) vencedora (s) recusar (em)-se a assinar a Ata de Registro de Preços, sem 

justificativa por escrito, o (a) Pregoeiro (a), sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas 

neste Edital e no art. 81 da Lei n. º 8.666/93 examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, 

mailto:cplvigia@gmail.com
mailto:seduc.nlic@gmail.com
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respeitada a ordem de classificação, para, depois de comprovados os requisitos habilitatórios e feita a 

negociação, declarar o respectivo licitante vencedor, celebrando com ele o compromisso representado pela 

assinatura da Ata de Registro de Preços.  

 

23.5. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no TERMO 

DE REFERÊNCIA – ANEXO I deste Edital, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de 

acordo com suas necessidades. 

 

24. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

24.1. Por motivos discricionários, a Administração Pública Municipal não autoriza adesões à Ata de Registro de 

Preços realizadas no âmbito municipal. 

 

25. DO FORNECIMENTO E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

25.1. São obrigações da contratada: 

 

25.1.1. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

25.1.2. Entregar os materiais em conformidade com a especificação/descrição técnica e nas quantidades 

definidas pelo (a) CONTRATANTE a cada solicitação. 

 

25.1.3. Corrigir desconformidades, se assim solicitado pela CONTRATANTE, de forma a adequá-los às 

exigências dispostas neste instrumento. 

 

25.1.4. Efetuar a entrega dos materiais licitados e emitir Notas Fiscais em nome da CONTRATANTE, de acordo 

com o prazo, quantidades, especificação/descrição técnica do que fora efetivamente contratado, apresentando-as 

(s) à CONTRATANTE, bem como discriminar na mesma o local de entrega, o número deste Instrumento, da 

Carta de solicitação e/ou Nota de Empenho, de acordo com o estabelecido neste Instrumento.  

 

25.1.5. Responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vier a causar à CONTRATANTE 

ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução da ata de registro de preços, 

independentemente, de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.  

 

25.2. Quaisquer despesas deverão estar inclusas no preço proposto, em hipótese alguma poderão ser destacadas 

quando da emissão da nota fiscal/fatura. 

 

25.3. A garantia contra defeitos de fabricação será o estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, 

conforme legislação vigente, bem como daquelas previstas nesta Edital. 

 

25.4. Caso as especificações ou quantidades não estejam de acordo com as exigências editalícias, a contratada 

deverá substituir ou complementar o objeto em questão no prazo de 05 (cinco) dias corridos, após a vistoria 

que comprove a adequação das especificações e quantidades aos termos deste edital. 
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 25.5. São de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as obrigações pelos encargos previdenciários, 

fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes da execução da ata de registro de preços.  

 

25.6. O fornecimento do objeto será efetuado conforme especificado no Termo de Referência e ordem de 

entrega. 

 

25.7. A CONTRATANTE será rigorosa na conferência dos itens fornecidos, reservando-se o direito de conceder 

a autorização do seu pagamento condicionada à qualidade dos mesmos. 

 

26. DA FISCALIZAÇÃO QUANTO A ENTREGA DOS MATERIAIS  

 

26.1. Compete ao servidor  da SEME D proceder o acompanhamento, controle e fiscalização da 

entrega do objeto, desde que designado na forma da Lei 8.666/93. 

 

27. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

 

27.1. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, dentro 

da vigência da ata de registro de preços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 

deste Contrato, facultada a supressão além desse limite, mediante acordo a ser celebrado entres as partes.  

 

27.2. Na hipótese prevista no item anterior, o empenho se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos 

limites de fornecimento registrados na Ata. 

 

28. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 

 

28.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto 

nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 

da Lei n.º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. 

 

28.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n. º 

8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo 

licitatório. 

 

29. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO PROPONENTE 

 

29.1. O fornecedor/prestador terá seu registro cancelado quando: 

 

29.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

 

29.1.2. Não retirar a respectiva Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de Vigia de 

Nazaré – PMVN, sem justificativa aceitável; 
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29.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; 

 

29.1.4. Tiver presentes razões de interesse público; 

 

29.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, serão 

formalizados por despacho da autoridade competente pela Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré – PMVN; 

 

29.3. O fornecedor/prestador poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato 

superveniente que venha comprometer a perfeita execução do objeto deste edital, decorrente de caso fortuito ou 

de força maior, devidamente comprovado. 

 

29.4. O cancelamento será a pedido, quando a empresa fornecedora comprovar: 

 

a) A impossibilidade de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou 

de força maior. 

 

b) Que o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de 

mercado e/ou dos insumos que compõem o custo dos materiais. 

 

c) A ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei Federal 8.666/93.  

 

29.5. Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, quando: 

 

a)  A empresa fornecedora/prestadora perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no 

processo licitatório. 

 

b) A empresa fornecedora/prestadora não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos 

decorrentes da Ata de Registro de Preços. 

 

c) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro 

de Preço ou nos pedidos dela decorrentes. 

 

d) Não for assinada, pela empresa destinatária, a Autorização de Fornecimento/prestação no prazo estabelecido; 

 

e) A fornecedora/prestadora incorrer nas condutas que ensejem rescisão administrativa, conforme previsão dos 

incisos de I a XII e XVII do art. 78, da Lei n° 8.666/93. 

 

f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a empresa 

fornecedora/prestadora se recusar a reduzi-lo; 

 

g) Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré fará o 

devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos Proponentes a nova ordem de registro, caso 
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não opte pelo cancelamento total da Ata quando frustradas as negociações com os licitantes registrados 

remanescentes. 

 

30. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

30.1. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá ser cancelada pela Administração: 

 

30.1.1. Automaticamente: 

 

a) Por decurso de prazo de vigência. 

             b) Quando não restarem fornecedores registrados. 

c) Pela Secretaria Municipal de Administração, quando caracterizado o interesse público. 

 

31. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

 

31.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da classificação orçamentária consignada nos 

eventuais contratos oriundos desta ata. 

 

32. DO EMPENHO 

 

32.1. Os fornecedores/prestadores incluídos  na Ata de Registro de Preços estarão obrigados a retirar a 

Nota de Empenho após o recebimento da convocação pelo órgão, nas condições estabelecidas no ato 

convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata. 

 

32.2. A retirada de que trata o subitem anterior deverá ser atendida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 

contados  do recebimento da convocação, prorrogáveis uma única vez, a critério da Administração, sob pena de 

decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação vigente. 

 

32.3. É facultado à Administração, quando o proponente vencedor não apresentar situação regular no ato de 

retirar a Nota de Empenho no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo, ou revogar a licitação, independentemente das sanções previstas 

neste edital. 

 

32.4. A recusa injustificada da licitante vencedora em aceitar ou retirar a Nota de Empenho dentro do prazo 

estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se 

as penalidades legalmente estabelecidas. 

 

32.5. A Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré – PMVN poderá considerar extintas as Notas de Empenho, de 

pleno direito, independente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, sem que, por isso, 

sejam obrigadas a suportar ônus de indenização, multa ou pagamento extra, a qualquer título, se a licitante 

adjudicatária: 
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32.5.1. Deixar de executar o fornecimento/prestação empenhado (a), nos prazos estipulados, ou infringir 

qualquer disposição contratada; 

 

32.5.2. Tiver decretado sua falência, dissolver-se ou extinguir-se; 

 

32.5.3. Recusar-se a receber ou executar qualquer solicitação ou instrução para melhor execução ou 

fornecimento; 

 

32.5.4. Atrasar, injustificadamente, o início do fornecimento/prestação; 

 

32.5.5. Cometer faltas durante a execução do fornecimento/prestação; 

 

32.5.6. Promover a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique 

a execução da Nota de Empenho. 

 

32.6. Na inexecução do empenho, por culpa da licitante adjudicatária (itens 30.3 a 30.5), a Prefeitura 

Municipal de Vigia de Nazaré aplicará multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente ao total 

que foi empenhado, calculado na data do respectivo pagamento, reservando-se, ainda, o direito de intentar ação 

judicial para indenização por perdas e danos. 

 

32.7.  A Nota de Empenho em favor da adjudicatária será emitida após consulta ao CADIN, conforme 

estabelece o art. 6° da Lei n. º 10.522/02. 

 

33. DO PAGAMENTO 

 

33.1. O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias corridos, após efetiva entrega dos itens, mediante 

apresentação da Nota de Empenho original e Nota Fiscal devidamente datada e atestada pelo setor 

competente. 

 

33.2. Quaisquer despesas deverão estar inclusas no preço proposto, em hipótese alguma poderão ser destacadas 

quando da emissão da nota fiscal/fatura. 

 

33.3. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal / Fatura, serão os mesmos 

restituídos à contratada para as correções necessárias, não respondendo a Prefeitura Municipal de Vigia de 

Nazaré por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

 

33.4. Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar a devida comprovação de 

acordo com o disposto na Lei Complementar n. º: 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

33.5. Para a licitante estrangeira que indicou na proposta de preços o recebimento do pagamento em moeda 

estrangeira, será utilizada a cotação do último dia útil anterior ao dia do pagamento. 
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33.6.  A Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré poderá exigir da empresa vencedora desta licitação, a 

qualquer tempo, a apresentação de comprovantes originais referentes à efetiva quitação de qualquer encargo 

ou compromisso para com terceiros, exigidos por força da execução dos fornecimentos contratados. A não 

apresentação desses comprovantes não tem o condão de suspender dos pagamentos devidos pela contratante, 

entretanto servirá de prova para denúncia junto aos órgãos competentes; 

 

33.7. A Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré procederá à retenção de impostos nas hipóteses previstas em 

lei. 

 

33.8. Será procedida consulta "ON LINE" junto ao SICAF antes de cada pagamento a ser efetuado ao 

fornecedor/prestador, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas no empenho, 

cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. 

 

34. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

34.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré poderá, 

garantir a prévia defesa, aplicar às licitantes vencedoras as seguintes sanções: 

 

34.1.1. Advertência, que será aplicada através de notificação por meio de ofício, mediante contra-recibo do 

representante legal da empresa, estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante 

apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante análise da Administração Pública; 

 

34.1.2. Multa de 1% (um por cento) até no máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos itens não 

entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 

contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados a contratante. 

 

34.2. Ficará impedida de licitar e de empenhar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, a licitante que: 

 

34.2.1. Recusar a Nota de Empenho da Despesa; 

 

34.2.2. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa; 

 

34.2.3. Ensejar o retardamento da execução do seu objeto; 

 

34.2.4. Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado; 

 

34.2.5. Comportar-se de modo inidôneo; 

 

34.2.6. Cometer fraude fiscal. 
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34.3. As sanções previstas nos subitens 34.1.1 e 34.2 deste item poderão ser aplicadas juntamente com as do 

subitem 30.1.2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de até 05 (cinco) dias 

úteis. 

 

34.4. O atraso injustificado na execução, conforme estipulado no Edital, por período superior a 30 (trinta) dias, 

poderá ensejar a desclassificação da referida empresa. 

 

34.5. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da empresa ou, na impossibilidade, recolhida no prazo 

de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, casos não cumpridos, serão cobrados judicialmente. 

 

34.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de licitar, o licitante 

deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais 

cominações legais. 

 

35. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

 

35.1. A autoridade competente para homologar este certame poderá revogar a licitação em face de razões de 

Interesse Público, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 

mediante ato escrito e fundamentado.  

 

35.2. A anulação do procedimento licitatório induz à da Ata.  

 

35.3. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 

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

cumprimento da Ata e das condições deste Edital.  

 

35.4. No caso de desfazimento de processo licitatório, fica assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa 

nos termos da Lei 8.666/93. 

 

36. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

36.1. As Licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório, estando 

sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira. Aqueles que agirem de má fé estarão sujeitos às 

penalidades previstas em Lei. 

 

36.1.1. Os itens deverão ser entregues rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste Edital e 

seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa no recebimento pelo órgão ou 

entidade. 

 

36.2. Caso a Licitante se recuse em aceitar ou retirar a Nota de Empenho ou tiverem seus objetos 

reprovados, a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré poderá, independentemente de qualquer aviso ou 

notificação, optar pela convocação dos demais Licitantes na ordem de classificação. 
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37. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

37.1. É facultada ao (a) Pregoeiro (a) 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. 

 

37.2. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura 

Municipal de Vigia de Nazaré não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

 

37.3. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de quaisquer 

documentos relativos a esta licitação. 

 

37.4. Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

37.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde 

que seja possível a aferição das suas qualificações e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização 

da Sessão Pública de Pregão. 

 

37.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 

os interessados. 

 

37.7. Os casos omissos serão resolvidos pelo (a) Pregoeiro (a), com observância das devidas disposições 

legislativas. 

 

37.8. Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do 

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

 

37.9. Só se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de expediente nesta Secretaria. 

 

37.9.1. Se o vencimento cair em dia que não houver expediente ou, se este for encerrado antes da hora 

normal, nesta Secretaria, os prazos de que trata o subitem 37.9 serão prorrogados para o primeiro dia útil 

seguinte. 

 

37.10. O horário de funcionamento é o de atendimento ao público. 

 

37.11. É vedada a subcontratação para o fornecimento/prestação do objeto desta licitação. 

 

37.12. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá o disposto no instrumento convocatório. 

 

37.13. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e 

seus Anexos deverá ser encaminhado ao (a) Pregoeiro (a) por e-mail: cplvigia@gmail.com. 
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37.14. Este edital e seus anexos serão fornecidos gratuitamente pela internet, no sítio  

www.comprasgovernamentais.gov.br, Mural de Licitações do TCM/PA.  

 

37.15. Todas as menções a horários feitas neste edital têm como referência o horário oficial de Brasília – DF; 

 

37.16. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito ao empenho; 

 

37.17. As questões decorrentes da execução da Nota de Empenho, que não forem dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Justiça Comum da Comarca de Vigia /Pa; 

  

37.18. A empresa fornecedora/prestadora deverá, durante a vigência da Ata, manter sua situação regular perante 

o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

 

 
 

Vigia de Nazaré, 06 de julho de 2017. 

 

 

 

 

 

Dimitry Chaves Negrão 

Pregoeiro/SELIC/PMVN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste instrumento a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 

FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, COM ENTREGA 

PARCELADA, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

ATENDIDO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE.  

 

2. JUSTIFICATIVA / DESCRIÇÃO 

 

2.1. O objeto deste certame justifica-se por constitui um direito dos alunos e dever do Poder Público, e tem como 

objetivo assegurar o acesso igualitário à educação, contribuindo para o desenvolvimento biopsicossocial, a 

aprendizagem, a melhoria do rendimento escolar, bem como a formação de hábitos alimentares saudáveis (cf. 

artigo 3º da Lei Federal nº 11.947/2009). 

 

 

Item Produto Und. Qtde. 
Embalagem 

primária 
Validade 

1 Açúcar triturado extra especial Kg 22.097 pacote até 1 kg 
Não inferior 

a 180 dias 

2 Achocolatado em pó Kg 5.748 pacote até 1 kg 
Não inferior 

a 180 dias 

3 Adoçante dietético Lt 2 frasco até 100 ml 
Não inferior 

a 180 dias 

4 Alho a granel Kg 476 pacote até 1 kg 
Não inferior 

a 30 dias 

5 
Amido de milho para mingau tipo 

cremogema tradicional 
Kg 200 pacote até 250 g 

Não inferior 

a 180 dias 

6 Arroz Branco Tipo 1 Kg 37.801 pacote até 1 kg 
Não inferior 

a 180 dias 

7 Aveia flocos finos Kg 200 pacote até 250 g 
Não inferior 

a 180 dias 

8 Biscoito doce tipo maria Kg 267 pacote até 400  
Não inferior 

a 180 dias 

9 Biscoito isento de glúten Kg 28 pacote até 500 g 
Não inferior 

a 90 dias 

10 Biscoito salgado tipo cream cracker Kg 6.410 pacote até 400 g 
Não inferior 

a 180 dias 

11 
Carne bovina corte traseiro magro 

congelado em cubos 
Kg 4.445 pacote até 1 kg 

Não inferior 

a 10 meses 
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12 
Carne bovina corte traseiro moída 

congelada (patinho) 
Kg 14.811 pacote até 500 g 

Não inferior 

10 meses 

13 Cebola de cabeça 1° qualidade Kg 4.333 pacote até 1 kg 
Não inferior 

a 5 dias 

14 
Charque bovino magro dianteiro de 1º 

qualidade 
Kg 4.217 pacote até 1 kg 

Não inferior 

a 180 dias 

15 Colorífico Kg 1.126 pacote até 100 g 
Não inferior 

a 180 dias 

16 Molho de tomate tradicional Kg 589 caixa até 340 g 
Não inferior 

a 180 dias 

17 Leite de soja Kg 28 pacote até 200 g 
Não inferior 

a 90 dias 

18 Leite em pó Integral   Kg 16.398 pacote até 200 g 
Não inferior 

a 180 dias 

19 Leite zero lactose Lt 70 caixa até 1 litro 
Não inferior 

a 180 dias 

20 Macarrão espaguete Kg 10.157 pacote até 500 g 
Não inferior 

a 180 dias 

21 Macarrão tipo parafuso Kg 4.974 pacote até 500 g 
Não inferior 

a 180 dias 

22 Margarina com Sal Kg 2.258 pote até 300 g 
Não inferior 

a 180 dias 

23 Milho branco Kg 3.408 pacote até 500 g 
Não inferior 

a 180 dias 

24 Óleo de soja Refinado Lt 5.777 garrafa até 900 ml 
Não inferior 

a 180 dias 

25 Ovo de galinha inteiro de 1ª qualidade Und. 148.180 
caixa até 360 

unidades 

Não inferior 

a 30 dias 

26 Pão de chá 50 g Kg 16.133 pacote até 1 kg 
Não inferior 

a 3 dias 

27 Filé de peito de frango congelado -. Kg 18.590 pacote até 1 kg 
Não inferior 

a 10 meses 

28 
Proteína de soja texturizada (sabores: 

frango e carne) 
Kg 437 pacote até 500 g 

Não inferior 

a 180 dias 

29 Sal refinado iodado Kg 2.320 pacote até 1 kg 
Não inferior 

a 180 dias 

30 Tempero Kg 2.642 pote até 300 g 
Não inferior 

a 180 dias 

31 Vinagre de álcool Litro 1.610 garrafa até 500 ml 
Não inferior 

a 180 dias 

32 Iogurte integral sabor morango Litro 1.065 garrafa até 1 litro 
Não inferior 

a 90 dias 
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3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 

A Constituição Federal assegura ao aluno da rede pública de ensino o direito à alimentação escolar. Como forma 

de garantir o acesso à educação, o artigo 208 da Constituição estabelece como dever “acessório” do Estado – 

isto é, paralelamente ao dever “principal” de promover a universalidade no acesso e a permanência na escola – a 

garantia de alimentação escolar para os alunos da rede pública de ensino. 

Da mesma forma, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, Lei nº 9.394/1996, determina que os Estados-

membros deverão assumir alimentação escolar dos alunos da rede estadual (artigo 4º, inciso VIII). 

O fornecimento dos gêneros alimentícios deverá observar as normas vigentes quanto à execução da alimentação, 

em especial a Lei de Atendimento da Alimentação Escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos 

da educação básica, Lei nº 11.947/2009; o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8069/1990; e a 

Resolução nº 23/ 2006; nº 32/2006 e nº 26/2013 do FNDE; Lei Complementar nº 101/2000; Lei nº 10.172/2001; 

Lei nº 12.882/2014; Resoluções: RDC nº 259/2002, RDC nº 360/2003 e RDC nº 54/2012; e Portaria 

Interministerial nº 1.010/2006. 

4. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: 

 

4.1. Os gêneros alimentícios fornecidos deverão seguir as especificações constantes no Anexo I deste Termo de 

Referência para suprir os dias letivos do calendário acadêmico de 2017. 

4.2. Os gêneros alimentícios deverão ser de boa qualidade, atendendo ao disposto na legislação e 

regulamentação vigente para cada gênero alimentício, estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA; Ministério da Agricultura/Pecuária e de Abastecimento, assim como pelas Autoridades 

Sanitárias Locais. 

4.3. Será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com o item anterior e as especificações 

mínimas exigidas abaixo: 

a) Identificação do produto; 

b) Embalagem original e intacta; 

c) Data de fabricação e data de validade; 

d) Peso líquido; 

e) Número do Lote; 

f) Nome do fabricante. 

4.4. Não serão aceitas embalagens amassadas, oxidadas, com vazamentos ou qualquer outro defeito que possa 

comprometer a qualidade do produto. 

4.5. Compõe, ainda, este Termo de Referência a PAUTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, especificando: 

a) unidades de medida de cada gênero; 

b) (peso) quantidade programada para cada gênero; 

c) tipo de embalagem primária; 

d) a validade para cada produto; 
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4.6. A empresa vencedora deverá apresentar o SIF ou SIE do fabricante dos produtos industriais de origem 

animal ou vegetal. 

5. DO ENCAMINHAMENTO DAS AMOSTRAS: 

 

5.1.  As 03 (três) primeiras licitantes detentoras dos menores lances para cada item, deverão apresentar no prazo 

máximo de 03 (três) dias úteis, 03 (três) amostras de cada produto (perecíveis e não perecíveis), para análises 

técnicas em embalagem original, iguais as que serão entregues por ocasião do fornecimento, devidamente 

rotuladas e listadas na ordem dos itens constantes no Termo de Referencia - Anexo I-, PAUTA DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS, obedecendo às orientações do Regulamento técnico para Rotulagem e Alimentos Embalados 

(RDC Nº 259, de 20.09.2002, RDC Nº 360 de 23/12/2003 e RDC Nº 54 de 12/11/2012 (ANVISA)). 

5.2.  As amostras deverão estar etiquetadas e acompanhadas de ficha técnica assinada pelo responsável técnico 

da fabricante do produto, o qual deverá ainda comprovar seu registro perante o conselho de classe. 

5.3.  As amostras deverão ser encaminhadas para o endereço da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, 

localizada na Praça Olavo Raiol, s/nº – Centro – Vigia de Nazaré/Pará – CEP: 68.780.000, no horário de 08:00 

às 14:00h, aos cuidados da nutricionista. 

5.4. As amostras dos produtos serão submetidas à análise técnica do produto e da documentação por uma 

comissão técnica composta por: MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA DO MUNICÍPIO, REPRESENTANTE 

DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, E REPRESENTANTE DA ADEPARÁ. 

5.5. São obrigatórios à apresentação no ato de entrega das amostras, dos seguintes documentos: 

a) Listas nominais de amostras em papel timbrado (duas vias) devidamente assinadas. Uma via será conferida e 

assinada pelo nutricionista e devolvida ao licitante; 

b) Ficha Técnica do produto, assinada e carimbada por Responsável Técnico do Fabricante do produto, 

contendo o registro do seu Conselho de Classe, com firma reconhecida em cartório; 

c) Os produtos a serem adquiridos deverão atender as condições estabelecidas no Regulamento Técnico para 

Rotulagem e Alimentos Embalados (RDC Nº 259, de 20.09.2002, RDC Nº 360 de 23/12/2003 e RDC Nº 54 de 

12/11/2012/ANVISA) 

d) Os licitantes devem apresentar Certificados do Serviço de Inspeção Federal – SIF, do Departamento de 

Inspeção de Produtos de Origem Animal – DIPOA e do Serviço de Inspeção Estadual – SIE, do fabricante dos 

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

Resolução nº 23, de 15 de março de 2000; 

e) Os produtos de origem animal in natura deverão apresentar registro junto ao Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento- MAPA. 

f) Registro do produto, de acordo com as exigências do Ministério da Saúde, emitido pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária - ANVISA, os produtos isentos de Registro deverão vir acompanhados do Comunicado de 

Início de Fabricação; 

g) 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 

em vigor. 
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h) No caso de gêneros alimentícios do Mercosul será verificado o cumprimento das resoluções 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 do Abastecimento. A amostra deverá ser apresentada em embalagem original, explicitando se 

contém ou não GLÚTEN, com a identificação do licitante e o número deste Pregão; 

5.6 A (s) amostra (s) da (s) empresa (s) com melhor preço, ou seja, classificada (s) será retida pela SEMED, para 

confronto e controle de qualidade no ato de entrega do objeto licitado. 

5.7. Após a fabricação, havendo qualquer tipo de terceirização relativo aos gêneros alimentícios, a contratada 

deverá atender as normas da Legislação vigente. 

5.8. Caso as amostras sejam reprovadas, na análise a qual serão submetidas, o licitante será eliminado do 

certame. 

6. DA ANÁLISE DO PRODUTO: 

 

6.1.  A análise do produto se dará antes do contrato assinado, contudo com o certame já homologado, ou seja, 

havendo empresas vencedoras para cada item. Assim poderão ser realizadas as análises para controle de 

qualidade do item a ser entregue, através de coleta aleatória do produto pela equipe técnica municipal para 

comprovar a sua conformidade com a respectiva ficha técnica, bem como para identificação de possíveis riscos 

acidentais ou intencionais à saúde, visando atender as normas preconizadas e estabelecidas pelo Sistema de 

Qualidade de Laboratório (NBR ISO/IEC 17.025:2005) ficando a contratante responsável pelas despesas 

relativas às análises dos produtos, conforme exigência do PNAE, de acordo com a Medida Provisória no 2.178-

36 de 24 de agosto de 2001/ FNDE. 

 

6.2.  Caso os produtos que foram selecionados aleatoriamente pela contratante, sejam reprovados na análise 

laboratorial a qual foram submetidos, esta será notificada e poderá não contratar com a Administração Pública. 

 

6.3.  Após a publicação da Homologação do certame expedido pelo setor de licitação municipal, os autos serão 

encaminhados para a CPL proceder a análise aleatória (item 6.1), cujo resultado estará à disposição dos 

interessados no prazo de até 10 dias;  

 

7. DA ENTREGA DOS PRODUTOS: 

 

7.1. Os gêneros alimentícios considerados perecíveis, referentes as escolas da zona urbana serão entregues porta 

a porta (ANEXO II), e os demais itens, na sede da SEMED;  

 

7.2. As entregas ocorrerão observando o planejamento de entrega de merenda elaborado pela SEMED; 

 

7.3. O planejamento de entrega de merenda terá previsão contratual e estabelecerá, para cada unidade municipal 

de educação: 

a) Previsão mensal do quantitativo dos gêneros a serem fornecidos; 

b) Datas mensais para a entrega ou periodicidade de entrega de cada gênero alimentício nas escolas. 
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7.4. Havendo necessidade, o Planejamento de Entrega de Merenda, bem como os endereços para recebimento 

dos alimentos poderão sofrer alterações a ser determinadas pela SEMED ao longo da execução contratual, que 

deverão, no entanto, ser comunicados com 30 dias de antecedência à contratada. 

7.5. Excepcionalmente os fornecedores poderão ser chamados a realizar entregas não contempladas pelo 

planejamento de entrega de merenda, desde que tais entregas ocorram mediante requisição prévia encaminhada à 

contratada com até 10 (dez) dias de antecedência, sempre se observando o saldo contratual existente, devendo a 

entrega ser realizada em até 03 (três) dias subsequentes ao pedido. Caso o prazo vença em um dia não-útil, fica 

este prorrogado para o dia útil subsequente. 

7.6. Inexistindo o Planejamento de entrega de merenda de determinada escola, previsão sobre as datas e/ou 

periodicidade de entrega, as entregas ocorrerão mediante requerimento prévio da SEMED, o qual deverá ser 

atendido pela contratada em dez dias contados da data da requisição. 

8. DA ENTREGA DO OBJETO E SEU RECEBIMENTO: 

8.1. Os Gêneros Alimentícios adquiridos serão entregues pela Contratada no local indicado pela SEMED em 

datas, horários e quantidades predeterminados pelo Contratante, através do Planejamento de Entrega de 

Merenda, feito por sua nutricionista de alimentação escolar, podendo os locais ser excluídos ou acrescidos, à 

critério exclusivo da Contratante, sem que importe em acréscimo dos valores pactuados. Para a entrega dos 

referidos Gêneros Alimentícios será necessário que a Contratada siga os preceitos estabelecidos nas guias de 

entrega devidamente assinadas pela nutricionista do município responsável pela alimentação escolar.  

8.2.  Os Gêneros Alimentícios adquiridos serão recebidos por pessoa previamente designada (sem que com isso 

seja suprimido a responsabilidade de gestor/diretor da escola). Não sendo admissível, e configurando 

infringência contratual, a entrega do produto a terceiro não autorizado, pelo que, a Contratante não se 

responsabiliza para todos os fins de direito, os resultados danosos pelo não cumprimento de tal procedimento. 

8.3.  O horário de entrega dos gêneros alimentícios deverá ser de 2ª-feira a 6ª-feira das 08:00hs às 12:00hs; e 

dos gêneros PERECÍVEIS, deverá ser realizada impreterivelmente nos horários determinados, devendo esta 

entrega ser efetuada de 2ª-feira a 5ª-feira das 08:00hs às 12:00hs, excetuando-se a entrega nas sextas-feiras 

e em vésperas de feriados; 

a) A distribuição será realizada nos horários determinados, não podendo ocorrer atrasos ou falta de Gêneros 

Alimentícios, salvo por motivo justo e devidamente justificado em documento oficial e aceito pela SEMED. 

b) A distribuição de Gêneros Alimentícios deverá ser efetuada de forma estratégica integrada e harmônica, de 

modo a atingir níveis de qualidade e segurança adequados evitando assim faltas ou atrasos na entrega dos 

mesmos, para composição do cardápio. 

c) A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita mediante a apresentação da Guia de Entrega de Gêneros 

Alimentícios, devidamente carimbada, assinada e datada pelo Núcleo Administrativo (Diretor e Vice-Diretor) 

secretário (a), técnico (a) em educação ou responsável por ele indicado através de documento (sem que com 

isso seja suprimido a responsabilidade de gestor/diretor da escola), com assinatura legível, documento de 

identificação e carimbo com identificação Funcional. 

8.4.  A entrega dos Gêneros Alimentícios, que necessitam de refrigeração, deverá ser efetuada em caminhão baú 

refrigerado, de acordo com as Normas do Decreto nº 31455 de 20/06/82 e Portaria CVS 6/99 de 10/03/99. Os 

produtos devem ser mantidos, durante o transporte, às suas respectivas temperaturas. 
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8.5.  A entrega dos Gêneros Alimentícios deverá obedecer às especificações em anexo neste edital. Os 

fornecedores dos Gêneros Alimentícios que entregarem em quilogramas, deverá possuir no veículo uma balança, 

com certificação do INMETRO, para ser confirmado o peso estipulado em nota de entrega, em presença do 

responsável pelo recebimento do mesmo na Unidade Escolar. 

8.6.  O prazo de entrega dos Gêneros Alimentícios deverá ser realizado em até 10 (dez) dias seguidos, sendo 

que caso o prazo vença em um dia não útil ficará prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, sendo este 

prazo contado a partir do recebimento da Nota de Empenho. 

9. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

 
9.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura. 

10. FATURA E PAGAMENTO: 

 

10.1. O Pagamento será efetuado pela SEMED mensalmente mediante a apresentação pela contratada de: 

a) Nota Fiscal contendo a discriminação detalhada, quantitativa e qualitativa, dos gêneros entregues (NF 

atestada pelo fiscal do contrato); 

b) Comprovante de Recebimento dos Gêneros devidamente assinado e atestado pelo Diretor ou vice-diretor da 

Unidade de Ensino, conforme estabelecido no item 8.2 deste Termo em conjunto com um membro do Conselho 

Escolar e uma testemunha da comunidade escolar. 

10.2. O Comprovante de Recebimento deverá conter, obrigatoriamente: 

a) A discriminação de cada gênero entregue, inclusive com a verificação do prazo de validade de cada 

produto; 

b) A indicação do quantitativo recebido em quantidades unitárias (caixas, quilo, litros etc); 

10.3. A entrega realizada sem a comprovação nos termos do item 10.1, ou com a ressalva constante no 

Comprovante de recebimento de que não tenha ocorrido na forma do Planejamento de entrega de Merenda ou 

(sendo o caso, de requisição prévia da SEMED), não estará apta para comprovar a liquidação da despesa para 

fins de pagamento, e ensejará a apuração de responsabilidade. 

10.4. O Pagamento será efetuado pela contratante mediante a entrega dos documentos descritos no item 10.1, até 

o décimo dia útil do mês subsequente daquele em que realizou a entrega. 

10.5. O pagamento das entregas previstas pelo Planejamento de entrega de Merenda será previamente 

garantido mediante empenho quadrimestral a ser realizado na modalidade "estimativo". 

10.6. O não encaminhamento da fatura à SEMED até o quinto dia útil do mês subsequente daquele em que se 

realizou a entrega impossibilitará o processamento dessa fatura, ficando a execução financeira da mesma para o 

mês posterior, sem que isso implique juros, mora ou outras sanções para a SEMED. 

10.7. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a nota fiscal será 

devolvida ao contratado pela SEMED e o pagamento ficará pendente até que se providenciem as medidas 

saneadoras. 

10.7.1. No caso do item 10.7, o prazo para pagamento inicia-se após a regularização da situação ou 
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reapresentação da Nota Fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para a SEMED, nem 

deverá haver prejuízo na execução do contrato. 

10.8. A SEMED reserva-se no direito de, motivadamente, suspender o pagamento se a execução do contrato 

estiver em desacordo com as especificações. 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

11.1. É permitida a terceirização pela Contratada do serviço de transporte e entrega dos Gêneros alimentícios, 

desde que com a autorização da Contratante, e, no caso da empresa vencedora ser autorizada a terceirizar o 

transporte e a entrega, a mesma deverá apresentar alvará sanitário da empresa terceirizada, sob pena de 

configuração de infringência contratual. 

11.2. Quando convocada, a contratada reunirá com os técnicos da SEMED para apresentar e/ou receber 

informações acerca da prestação do serviço executado ou a executar; 

11.3. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições e qualificações exigidas pela contratação. 

11.4. Manter profissional operacional durante a entrega, devidamente uniformizado e identificado, bem como e-

mail institucional da Contratada atualizado, para a necessidade de qualquer contato. 

11.5. Assumir toda a responsabilidade quanto à qualidade dos gêneros alimentícios fornecidos, atestados e 

conferidos por seus empregados e/ou prepostos responsáveis, independente da atuação neste sentido, dos 

técnicos da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, através de sua equipe técnica. 

11.6. Cumprir os prazos de entrega estabelecidos pela SEMED, sem atrasos nos fornecimentos. A falta de 

cumprimento deste item dará direito à SEMED de proceder à devolução dos produtos alimentícios que não 

possam ser mais utilizados na data prevista, bem como, desobrigará a Contratante ao pagamento respectivo, sem 

prejuízo às punições legais e administrativas que a ocorrência provocar. 

11.7. Retirar, no prazo de 24 horas, após comunicado da Contratante por qualquer meio, os gêneros alimentícios 

fornecidos em quaisquer das desconformidades contratuais. Não ocorrendo a retirada, a Contratante estará isenta 

do pagamento referente aos mesmos, devendo ser efetuada carta de correção, excluindo o (s) produto (s) da Nota 

Fiscal respectiva. 

11.8. Repor no prazo estabelecido, após comunicado da Contratante, realizado por qualquer meio, os 

alimentos/produtos devolvidos, cuja comunicação documental será encaminhada a contratada posteriormente, 

em um prazo de 24 horas. 

11.9. Comunicar à SEMED eventual impossibilidade no fornecimento de algum dos gêneros alimentícios 

contratado, a fim de que esta estabeleça substituição do gênero por similar em 24 horas após o envio da 

requisição. 

11.10. É vedado à empresa Contratada todo e qualquer tipo de contato com as Unidades Escolares, para tratar de 

assuntos pertinentes aos itens e/ou medidas de resolução de assuntos afins, cabendo à SEMED ser demandada 

para tais questões. 

11.11. Acondicionar os gêneros alimentícios fornecidos, com suas embalagens, contendo especificação do 

gênero, gramatura (peso) ou quantidade, data de fabricação e/ou validade visíveis e indicação de temperatura 

para armazenamento.  

11.12. No caso de alterações sensoriais (cor, odor, textura e paladar), DTA – Doença Transmitida pelo Alimento 
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ou intoxicação alimentar e sempre que a Contratante julgar necessário, a Contratante em parceria de técnico da 

vigilância sanitária da SEMSA fica responsável pela coleta de amostra(s) no local onde se registrou a ocorrência 

em até 24 (vinte e quatro) horas, recolher a amostra, enviando a(s) mesma(s) a laboratórios credenciados, a fim 

de submetê-las à análise microbiológica ou outras pertinentes, conforme o caso. Se a análise der positiva o ônus 

das análises será repassado para a Contratada e assim como a responsabilidade civil dos possíveis danos 

causados à clientela do PNAE. 

11.13. Identificar em todas as Notas Fiscais emitidas o número das notas de entrega de gêneros alimentícios; 

11.14. Consignar nas Notas Fiscais todos os itens nas totalidades, constantes nas notas de empenho; 

11.15. Fornecer, no caso de falta de algum produto, outro, similar, mediante autorização da SEMED, mantendo o 

preço inicial do produto e a qualidade ofertada anteriormente, desde que submetido previamente a análise 

técnica de nutricionistas e do setor jurídico da SEMED. 

11.16. A aquisição dos gêneros alimentícios é de total responsabilidade da Contratante, bem como o seu 

transporte até as unidades escolares, sem qualquer ônus à Contratada. 

11.17. O transporte dos gêneros alimentícios fornecidos deverá ser realizado por veículos adequados, em 

perfeito estado de conservação, higiene e com o laudo de vistoria dos veículos para alimentos perecíveis, tudo 

em conformidade com as exigências legais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. 

11.18. Caso a Contratada armazene os gêneros alimentícios em depósitos de empresas terceirizadas, localizadas 

dentro do Estado do Pará, as mesmas deverão apresentar os documentos fornecidos, pelas respectivas unidades 

de Vigilância Sanitária local. 

11.19. Após a contratação, a empresa contratada sofrerá visitas de inspeção sanitária periódica nos locais em 

que, por ventura, mantenha estoque dos produtos contratados, por um profissional técnico da Contratante, sendo 

que as inspeções serão registradas em relatório próprio, no qual deverão constar arquivos fotográficos e/ou 

filmográficos das instalações inspecionadas com data/hora; Havendo qualquer impeditivo para a conclusão da 

inspeção, valerá o relatório já efetuado, independentemente da rescisão imediata do contrato firmado. 

11.20. A Contratada se responsabiliza exclusivamente, por qualquer contratação de terceiros, eximindo a 

Contratante de qualquer responsabilidade civil, criminal ou trabalhista perante estes terceiros contratados, bem 

como por quaisquer ônus, direitos ou deveres decorrentes da legislação tributária, previdenciária ou securitária, 

decorrentes da execução do Contrato. 

 

12. DA FISCALIZAÇÃO: 

 

12.1. A aquisição dos produtos serão acompanhadas e fiscalizadas, por servidor designado pela SEMED, bem 

como pelos diretores e vice-diretores de cada estabelecimento de ensino, a quem compete acompanhar e 

denunciar quaisquer irregularidades e comunicar as contratadas eventuais correções para melhoria do 

fornecimento. 

12.2. Durante a visita caso seja detectada alguma outra situação considerada de risco pelo corpo técnico da 

SEMED, a Contratada também poderá ser considerada imprópria para o fornecimento pelo qual se obrigou, 

devendo corrigir a irregularidade apontada, sob pena de rescisão do Contrato e demais penalidades previstas no 

mesmo. 

12.3. A SEMED aplicará ao Contratado as penalidades previstas no Contrato e na legislação em vigor, pelo 

descumprimento de quaisquer obrigações de sua responsabilidade. 

12.4. Respeitar e cumprir todas as disposições legais ou regulamentares aplicáveis à proteção do meio ambiente, 

transportes de resíduos e defesa do consumidor contidas no Contrato e em qualquer lei, decreto ou regulamento 
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federal, estadual, municipal ou disciplinar. 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

13.1. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a SEMED não 

será, em nenhum caso responsável por esses custos, independentemente do resultado do processo licitatório. 

13.2. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de quaisquer 

documentos relativos a esta licitação. 

13.3. Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em quaisquer fases da licitação. 

13.4. As embalagens primárias dos Gêneros Alimentícios deverão ser entregues com logotipo da Merenda 

Escolar da SEMED, litografada, ou autodestrutiva, sendo sua utilização 30% do espaço da embalagem, 

conforme modelo do anexo. 

13.5. Os Gêneros Alimentícios PERECÍVEIS devem estar acondicionados em embalagens adequadas, limpas e 

higienizadas, em temperatura adequada ao produto para o transporte até as Unidades Escolares. 

13.6. As embalagens de modo geral devem ser secas, livres de qualquer matéria estranha, ser resistente e 

conferir proteção ao produto. Os papéis envoltórios, selos de propaganda comercial, rótulos e/ou etiquetas 

devem ser inócuos, inodoros e as tintas e colas devem ser atóxicas. 

a). Não é permitido, nas embalagens, emendas ou remendos que ocasionem modificação do espaço interno 

original. 

b). Não é permitido o reaproveitamento de nenhum tipo de embalagem, que tenha sido utilizada para 

acondicionamento de qualquer produto de modo geral. 

c). Nenhum componente da embalagem (matéria prima e acessórios) poderá conter resíduos prejudiciais ao 

produto acondicionado e/ou à saúde humana. 

d). Os materiais utilizados nas embalagens devem estar em conformidade com as Normas e Recomendações de 

Saúde e Higiene e que sejam capazes de proteger os produtos embalados, conforme legislação vigente. 

13.7. Durante a vigência do contrato poderá a contratante, sem prévia comunicação colher amostras para 

análises laboratoriais; 

13.8. Compete a SEMED, através de sua equipe técnica, proceder ao acompanhamento, controle e fiscalização 

da entrega dos Gêneros Alimentícios, para o que farão designação específica de representantes responsáveis, na 

forma da Lei 8.666/93. 

13.9. Constatado qualquer irregularidade, quanto à qualidade, quantidade, peso, no ato da entrega, as 

mercadorias serão recusadas, devendo as mesmas ser repostas no prazo de 48horas e de acordo com critérios 

estabelecidos para o controle de qualidade dos gêneros. 
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ANEXO I-A 

 

ESPECIFICAÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EMBALAGENS E VALIDADE 

 

1. ACHOCOLATADO EM PÓ - achocolatado em pó instantâneo, contendo os seguintes ingredientes: açúcar, 

cacau em pó, soro de leite, aroma natural de chocolate, sem corantes artificiais, sem glúten. Embalagem 

primária: embalagem de 200g a 400g, aluminizada e resistente. O prazo de validade deve estar claramente 

expresso na embalagem do produto, e deve ser de no mínimo 180 dias a contar da data de entrega. 

 

2. AÇÚCAR TRITURADO EXTRA ESPECIAL - triturado branco, puro, natural e isento de matéria terrosa; 

Embalagem primária: Embalagem de 1 kg, em saco plástico de polietileno atóxico, branco e resistente. O prazo 

de validade deve estar claramente expresso na embalagem do produto, e deve ser de no mínimo 180 dias a 

contar da data de entrega. 

 

3. LEITE EM PÓ INTEGRAL - solúvel e instantâneo; Embalagem primária: embalagem aluminizada 

apropriada de 200g. O prazo de validade deve estar claramente expresso na embalagem do produto, e não 

inferior a 180 dias a contar da data de entrega. 

 

4. BISCOITO SALGADO - tipo "cream cracker", deve ser fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, 

em perfeito estado de conservação, sem apresentar excesso de dureza e nem quebradiço. Embalagem primária: 

embalagem plástica apropriada de 400g, cada embalagem deverá conter especificações completa do produto 

(valor nutricional, peso e etc). O prazo de validade deve estar claramente expresso na embalagem do produto, e 

deve ser de no mínimo 180 dias a contar da data de entrega. 

 

5. BISCOITO DOCE - tipo maisena, consistência crocante, sem corantes artificiais; embalagem primária: 

embalagem plástica apropriada de 400g, cada embalagem deverá conter especificações completa do produto 

(valor nutricional, peso e etc). O prazo de validade deve estar claramente expresso na embalagem do produto, e 

deve ser de no mínimo 180 dias a contar da data de entrega. 

 

6. MACARRÃO ESPAGUETE - fino, com sêmola. Embalagem primária: embalagem apropriada de 500g. O 

prazo de validade deve estar claramente expresso na embalagem do produto, e deve ser de no mínimo 180 dias a 

contar da data de entrega. 

 

7. MACARRÃO TIPO PARAFUSO - com sêmola. Embalagem primária: embalagem apropriada de 500g. O 

prazo de validade deve estar claramente expresso na embalagem do produto, e deve ser de no mínimo 180 dias a 

contar da data de entrega. 
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8. ARROZ TIPO 1 - longo, fino, tipo 1, sem glúten, contendo, no mínimo, 90% de grãos inteiros com, no 

máximo, 14% de umidade, com rendimento após cocção de, no mínimo, 2,5 vezes a mais; devendo também 

apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após o cozimento. O produto deverá ter registro no 

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento-MAPA e/ou Ministério da Saúde. Embalagem primária: 

Embalagem apropriada plástica, transparente, atóxico e resistente de 1 kg. O prazo de validade deve estar 

claramente expresso na embalagem do produto, e deve ser de no mínimo 180 dias a contar da data de entrega. 

  

 

9. MILHO BRANCO - milho de Canjica branco, tipo I, beneficiado, polido, limpo; ausência de sujidades, 

parasitas e larvas. Suas condições deverão estar de acordo com a portaria nº 109, de 24/02/1989, portaria RDC 

263 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Embalagem primária: embalagem apropriada de 500g. O prazo de 

validade deve estar claramente expresso na embalagem do produto, e deve ser de no mínimo 180 dias a contar 

da data de entrega. 

 

10.MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL - Molho de tomate, tradicional. Embalagem primária: 

embalagem apropriada de 340g. O prazo de validade deve estar claramente expresso na embalagem do produto, 

e deve ser de no mínimo 180 dias a contar da data de entrega. 

 

11. VINAGRE DE ÁLCOOL - claro, com acidez mínima de 4%. Embalagem primária: garrafa plástica 

apropriada de 500 ml. O prazo de validade deve estar claramente expresso na embalagem do produto, e deve ser 

de no mínimo 180 dias a contar da data de entrega. 

 

 

12. TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA - a base de sal, sem pimenta, sem conservantes e corantes. 

Embalagem primária: embalagem apropriada de 200g a 1kg. O prazo de validade deve estar claramente expresso 

na embalagem do produto, e deve ser de no mínimo 180 dias a contar da data de entrega. 

 

13. ÓLEO DE SOJA REFINADO - obtido de matéria-prima vegetal, aspecto límpido e isento de impurezas, 

cor e odor característicos. Embalagem primária: embalagem em garrafa plástica apropriada de 900 ml. O prazo 

de validade deve estar claramente expresso na embalagem do produto, e deve ser de no mínimo 180 dias a 

contar da data de entrega. 

 

14. FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO - Filé de peito sem pele e sem osso; congelado, com 

aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas e parasitas; devendo obedecer ao valor limite de 6% de água. 

Acondicionado em embalagem preferencialmente a vácuo. O produto deverá estar acondicionado e ter sido 

preparado de acordo com legislação vigente. Suas condições deverão estar de acordo com a portaria 210, de 

10/11/98, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-MAPA. Embalagem primária: embalagem 

apropriada plástica, transparente e atóxica de 1 kg a 2 kg. O prazo de validade deve estar claramente expresso na 

embalagem do produto, e deve ser de no mínimo 10 (dez) meses a contar da data de entrega, mantido sob 

congelamento a – 18 ° C. 

 

15. CARNE BOVINA CORTE TRASEIRO MAGRO CONGELADO EM CUBOS- Opções de corte: coxão 

mole e patinho. Carne bovina, congelada, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios. Durante o processamento 
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deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gorduras, cartilagens e aponevroses). A carne 

bovina congelada deve apresentar-se livre de parasitas, sujidades e larvas e qualquer substancia contaminante 

que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, 

em especial o Decreto 30.691 de 29/03/52, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento- MAPA, a 

portaria nº 5 de 8/11/88, SIPA/DIPOA, RDC da Agência Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA-nº 12, de 

02/01/01, e a Instrução Normativa nº 22 de 24/11/05 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-

MAPA. O produto deverá estar acondicionado e ser transportado de maneira a se garantir a integridade do 

produto até o momento do consumo, em embalagem preferencialmente a vácuo. A embalagem deverá conter a 

impressão em tinta, na embalagem do selo de inspeção (S.I.F, S.I.E); embalagem apropriada plástica, 

transparente e atóxica de 1kg a 2kg. O prazo de validade deve estar claramente expresso na embalagem do 

produto, e deve ser de no mínimo 10 (dez) meses a contar da data de entrega, mantido sob congelamento a – 18 

° C. 

 

16. CARNE BOVINA CORTE TRASEIRO MOÍDA CONGELADA (PATINHO) - Carne bovina; patinho; 

moída; congelada com no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; o produto 

deverá estar acondicionado e ser transportado de maneira a se garantir a integridade do produto até o momento 

do consumo, preferencialmente em embalagem a vácuo. Embalagem e condições devem estar de acordo com a 

legislação em vigor, em especial as Instruções Normativas nº 83, de 21/11/2003 do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento-MAPA. A embalagem deverá conter a impressão em tinta, na embalagem do selo de 

inspeção (S.I.F, S.I.E); embalagem apropriada plástica, transparente e atóxica de 500g a 1kg. O prazo de 

validade deve estar claramente expresso na embalagem do produto, e deve ser de no mínimo 10 (dez) meses a 

contar da data de entrega, mantido sob congelamento a – 18 ° C. 

 

17. CHARQUE BOVINO MAGRO DIANTEIRO DE 1º QUALIDADE - Curada e seca, a base   de carne 

bovina e sal, com baixo teor de gordura, apresentar odor agradável, característica e consistência firme. O 

produto deverá possuir registro do Ministério da Agricultura, conter selo de inspeção federal (SIF), estadual 

(SIE). O produto deverá estar acondicionado e ser transportado de maneira a se garantir a integridade do produto 

até o momento do consumo, embalagem preferencialmente a vácuo. Embalagem primária: embalagem 

apropriada plástica, transparente e atóxica de 1 a 5 kg. O prazo de validade deve estar claramente expresso na 

embalagem. 

 

18. ADOÇANTE DIETÉTICO - À base de edulcorante natural, líquido transparente. Acondicionado em 

embalagem resistente atóxica. Deverá atender todas as especificações contidas na legislação vigente para o 

produto. Embalagem apropriada até 100 ml, com validade de até 180 dias a a partir da data de entrega. 

 

19. LEITE DE SOJA - Para diluição. Embalagem aluminizada ou em polietileno. Rotulagem com valores 

nutricionais e outras especificações de acordo com a legislação vigente. Embalagem primária: embalagem 

apropriada plástica, transparente e atóxica de até 220 g. O prazo de validade deve estar claramente expresso na 

embalagem, e não deverá ser inferior a 90 dias. 

 

 

20. ALHO A GRANEL - 100% natural. De boa qualidade, isento de mofo e impureza. A embalagem 
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obrigatoriamente deverá ser uniforme quanto ao tipo e peso para a quantidade total solicitada, de até 1 kg. 

Rotulagem de acordo com a legislação vigente. O prazo de validade deve estar claramente expresso na 

embalagem, e não deverá ser inferior a 30 dias. 

 

21. AMIDO DE MILHO PARA MINGAU TIPO CREMOGEMA TRADICIONAL - Deve ser fabricado a 

partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos. Não poderá apresentar umidade, 

fermentação ou ranço. Deve produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Não deverá 

apresentar resíduos ou impurezas, bolor ou cheiro impróprio para o produto. Embalagem primária apropriada até 

200 ml, com validade de até 180 dias a à partir da data de entrega. 

 

22. COLORÍFICO - produto constituído pela mistura de fubá de milho com urucum em pó, acondicionado em 

embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 100g, com identificação na embalagem 

(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, 

parasitas, larvas e material estranho. Com validade de até 180 dias a à partir da data de entrega. 

 

23. BISCOITO ISENTO DE GLÚTEN - Tipo polvilho ou outro. Contendo embalagem de polietileno atóxico 

transparente. Rotulagem e produto de acordo com especificações contidas na legislação vigente. Embalagem 

primária apropriada até 500 g, com validade de até 90 dias a partir da data de entrega. 

 

24. AVEIA FLOCOS FINOS - Deve ser constituído de folhas sãs, limpas e desidratadas, acondicionado em 

saco plástico transparente, atóxico, resistente e hermeticamente vedado. Deve apresentar aspecto, cheiro e sabor 

característico. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Embalagem primária apropriada até 250 g, com 

validade de até 180 dias a à partir da data de entrega. 

 

25. CEBOLA DE CABEÇA 1° QUALIDADE - Aparência fresca e sã, perfeito estado de desenvolvimento. 

Isento de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, doenças, brotos, terra aderente, sujidades e defensivos 

agrícolas. Embalagem primária apropriada até 01 kg, com validade não inferior a 5 dias. 

 

26. LEITE ZERO LACTOSE - Leite UHT, semidesnatado, para dietas com restrições de lactose. Embalagem 

tetra pak de até 1 lt.  Deverá atender todas as especificações contidas na legislação vigente para o produto, com 

validade não inferior a 180 dias. 

 

27. MARGARINA COM SAL - com teor de lipídios entre 50 a 80%, na embalagem deverá constar data da 

fabricação data de validade e número do lote do produto. Com registo no Ministério da Agricultura. Rotulagem 

de acordo com a legislação vigente. Embalagem primária apropriada até 300 g, com validade não inferior a 180 

dias. 

 

28. OVO DE GALINHA INTEIRO DE 1ª QUALIDADE - deverá estar acondicionado em embalagem 

íntegra, tipo médio, frescos, secionados, com embalagem primária atóxica em dúzias e embalagem secundária de 

papelão atóxico resistente não reutilizado. Produto isento 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. Embalagem primária apropriada até 350 unidades, com 

validade não inferior a 30 dias. 
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29. PÃO DE CHÁ 50 G - Pão com massa de farinha de trigo especial, farinha de trigo integral, água, fermento 

biológico, açúcar entre outros. Não deve apresentar amanho irregular e não integridade da massa (esfarelando ao 

toque dos dedos) e amassamento do produto. Embalagem primária apropriada até 01 kg, com validade não 

inferior a 03 dias. 

 

30. PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA (SABORES: FRANGO E CARNE) - Embalagem primária: 

saco de polietileno leitoso contendo 01 kg acondicionado em caixa de papelão com total de 10 kg. Valores 

nutricionais e rotulagem de acordo com a legislação vigente. Embalagem primária apropriada até 500 g, com 

validade não inferior a 180 dias. 

 

31. SAL REFINADO IODADO - Obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário, estar isento de 

substâncias estranhas a sua composição. Aspecto límpido, cor e odor característicos. Rotulagem de acordo com a 

legislação vigente. Embalagem primária apropriada até 1 kg, com validade não inferior a 180 dias. 

 

32. IOGURTE INTEGRAL SABOR MORANGO - deverá ser fabricado de matéria prima de 1ª qualidade. 

Deverá apresentar as especificações nas embalagens primárias e secundárias conforme legislação vigente para o 

produto. Embalagem primária apropriada até 1 lt, com validade não inferior a 90 dias. 
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ANEXO I – B – RELAÇÃO DE ESCOLAS BENEFICIÁRIAS 
 

ÁREA URBANA 
 

ORDEM ESCOLA MUNICIPAIS DIRETOR (A) TELEFONE Endereço 

01 EMEIF JULIANA SOUSA CARLOS 98392-9239 Sol Nascente 

02 EMEI SOCORRO GABRIEL PATRÍCIA 98285-2741 Sol Nascente 

03 EMEIF PROFª ESTER NUNES BIBAS EDILAINE 98210-9010 Arapiranga 

04 
EMEF PROFª NOÊMIA BELÉM 

LUCIA 
NOGUEIRA 98833-8866 

Rua Padre Aragão 

05 EMEI 31 DE AGOSTO PATRÍCIA 98285-2741 Av Marcionilo Alvea 

06 EMEF BARÃO DE GUAJARÁ JUCIMARA 98135-9133 Av Maglhães Barata 

07 EMEF NOSSA SENHORA DAS 
NEVES ABADIA   

Rua das Flores 

08 EMEF PROFª GRACILA COSTA 
CARDOSO ANA SILVIA 99311-0161 

Sol Nascente 

09 EMEIF NOELÂNDIA SERGIO 98813-1135 / 998210480 Tujal 

10 CENTRO E E I F CINDERELA CLODOALDO   Av Lauro Sodré 

11 EMEI NOVO HORIZONTE PATRÍCIA 98285-2741 Novo Horizonte 

12 
EMEI SANTO ESTEVÃO PATRÍCIA 98285-2741 

Próximo a escola 
Tecnológica 

13 EMEF FRANCISCA DO ESPIRITO 
SANTO ODAIR JOSÉ 98169-8837 

Amparo 

14 EMEF MADRE NAZARENA SILVA DELMA 98054-0327 Vila Nova 

15 EMEF PROF JOSÉ BONIFÁCIO 
MONTEIRO 

DIOLENE DA 
PAIXÃO 98182-2541 

Amparo 

16 EMEF PROF TEODORO 
RODRIGUES 

SOCORRO 
PALHETA 98135-4623 

Av. Marcionilo Alves 
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17 
EMEF CIRANDINHA 

NAZARÉ 
PINHEIRO 98239-7935 

Av.Barão de 
Guajará 

18 EMEI WALDENIZE BARBOSA PATRÍCIA 98285-2741 Rua Caastanheira 

19 EMEI CRECHE SAGRADA FAMÍLIA BERNALÚCIA 98383-6012 Arapiranga 

20 EMEF PROF ABRAÃO ATAÍDE ODALÉIA 98326-8392 Santa Rita 

21 EMEF PROFª ANDREA ATAÍDE 
MONTEIRO MARCOS 98895-1607 

Castanhiera 

22 EMEF REV. OSVALDO DE SOUSA 
GOMES 

SANDRA 
CRISTINA 99192-4202 / 99294-4202 

Av Barão de 
Guajará 

23 EMEIF RC DIVINA PROVIDÊNCIA JOSÉ MARIA 99132-4213 Vila Nova 

24 EMEI CRECHE REDIVALDO 
BARBOSA PATRÍCIA 98285-2741 

Vila Nova 

25 
EMEF PROF CANDIDO VILHENA 

ERCINEIDE 
PARÁ 

99143-5582 / 98979-6512 / 
98728-1788 

Arapiranga 

26 EMEIF JOÃO MARTIRES SANDANHA 
PALHETA MAYARA SOUSA 98275-8784 

Sol Nascente 

27 
Eeef Barão De Guajará NILDIRENE -- 

AV. VILHENA 
ALVES 

28 Eem Bertoldo Nunes LENA -- ARAPIRANGA 

20 EEEF Profª Ester Nunes Bibas JACINEIDE -- ARAPIRANGA 

30 
Eeefm Presidente Kennedy LIVIA -- 

AV BARÃO DE 
GUAJARÁ 

31 
Eeef Castilhos França ELIDIANE -- 

AV VILHENA  
32ALVES 

32 
Escola Tecnológica 

IVANA 
SIQUEIRA -- 

AMPARO 
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ANEXO II 

 

 

MINUTA  

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ......... 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, inscrito no CNPJ nº 

05.351.606/0001-95, com sede à Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro, Cep: 68.780-000, Vigia-Pa, por 

intermédio de seu representante, Sra. CAMILLE MACEDO PAIVA DE VASCONCELOS, brasileira, 

divorciada, graduada nível superior, portadora da Carteira de Identidade RG nº XXXXXXX e do CPF/MF nº 

XXXXXXXXXXX, residente e domiciliada na Cidade de Vigia de Nazaré, Estado do Pará, considerando o 

julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 

......./20..., publicada no ...... de ...../...../20....., processo administrativo nº 01052017, RESOLVE registrar os 

preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) 

alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes 

às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de 

janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO 

PERECÍVEIS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS 

DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDO PELO PROGRAMA NACIONAL DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, para o período de 12 (doze) meses especificado no Termo de 

Referência, anexo ao edital de Pregão Eletrônico SRP nº 011/2017, que é parte integrante desta Ata, assim como 

a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na (s) proposta (s) são as 

que seguem:  

 
Fornecedor  

(Razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 

Item  Especificação  Unidade Qtde Valor Unitário Valor global ou 

total 

01 

... 
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3. VALIDADE DA ATA  

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura da mesma, não podendo 

ser prorrogada. 

4. REVISÃO E CANCELAMENTO  

4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 

(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

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

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

junto ao (s) fornecedor (es). 

4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a 

Administração convocará o (s) fornecedor (es) para negociar (em) a redução dos preços aos valores praticados 

pelo mercado. 

4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 

compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

4.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados; e 

4.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de 

registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

4.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

4.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 

justificativa aceitável; 

4.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; ou 

4.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o 

órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
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4.8. O cancelamento de registros será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

4.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito 

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

4.9.1. por razão de interesse público; ou 

4.9.2. a pedido do fornecedor.  

5. CONDIÇÕES GERAIS 

5.1. As condições gerais do fornecimento/prestação, tais como os prazos para entrega e recebimento/execução 

do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor/prestador registrado, penalidades e demais condições 

do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o 

acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

5.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os 

bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de 

Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois de lida 

e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

 

 

 

Viga de Nazaré, .... de ................. de 2017. 

 

 

Assinaturas 

 

 

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es) registrado(s) 
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ANEXO III 

CONTRATO Nº       /2017- PMVN/SEMAD 

 

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ ATRAVÉS DA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E A 

EMPRESA .................. 

 

Por este instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ, inscrito no CNPJ nº 

05.351.606/0001-95, com sede à Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro, Cep: 68.780-000, Vigia-Pa, por 

intermédio de seu representante, Sra. CAMILLE MACEDO PAIVA DE VASCONCELOS, brasileira, 

divorciada, graduada nível superior, portadora da Carteira de Identidade RG nº XXXXXXX e do CPF/MF nº 

XXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na Cidade de Vigia de Nazaré, Estado do Pará, doravante 

denominado CONTRATANTE, e a Empresa XXX, com CNPJ nº XXX, com sede na XXX, nº XXX, bairro 

XXX, Cidade XXX, Cep: XXX, neste ato representada pelo(a) Sr(a). XXX, brasileiro, casado, graduado em 

XXXXXXXXX, portador da Carteira de Identidade nº XXX PC/PA e CPF nº XXX, residente e domiciliado na 

Cidade de XXX/Pará, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, decorrente do 

P.E SRP 011/2017 - SELIC/PMVN, tudo de conformidade com as regras estipuladas na: 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO MUNICÍPIO NO QUE COUBER: 

1) FEDERAL: na Lei nº. 10.520 de 17/07/02, Decreto nº. 3.555/2000, Decreto nº. 5.450/2005, Decreto nº 

7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto nº. 3.722/2001, Decreto nº 8.538/2015, Decreto nº 7.892/13, Lei 

Complementar n.º 123 de 14/12/06, Lei nº 8.078 de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, e, 

subsidiariamente, a Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  

 

2) ESTADUAL: Decreto nº 876, de 29 de outubro de 2013, Decreto n° 2.069, de 20 de fevereiro de 2006; 

Decretos n º 877 e 878, de 31 de março de 2008; Lei nº 6.474, de 06 de agosto de 2002 e; Instrução Normativa 

n.º 018/2008-SEFA. 

3) O fornecimento dos gêneros alimentícios deverá observar as normas vigentes quanto à execução da 

alimentação, em especial a Lei de Atendimento da Alimentação Escolar e do Programa Dinheiro Direto na 

Escola aos alunos da educação básica, Lei nº 11.947/2009; o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 

8069/1990; e a Resolução nº 23/ 2006; nº 32/2006 e nº 26/2013 do FNDE; Lei Complementar nº 101/2000; Lei 

nº 10.172/2001; Lei nº 12.882/2014; Resoluções: RDC nº 259/2002, RDC nº 360/2003 e RDC nº 54/2012; e 

Portaria Interministerial nº 1.010/2006. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. Considerando o conteúdo do Processo nº 01052017, constitui objeto do presente CONTRATAÇÃO DE 
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EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E 

NÃO PERECÍVEIS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS 

DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR – PNAE, pelo período de 12 meses. 

 
Fornecedor  

(razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 

Item  Especificação  Unidade Qtde Valor Unitário Valor global ou 

total 

      

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. O valor global estimado do presente contrato importa em R$ xxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

2.2. As despesas decorrentes do presente instrumento, correrão por conta das seguintes classificações 

orçamentárias: XXXX 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1. GERAIS: 

3.1.1. São de exclusiva conta e responsabilidade da contratada, além das previstas em lei e nas normas 

aplicáveis, as obrigações que se seguem: 

3.1.2. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento do objeto nos termos da legislação vigente e 

exigências contidas no presente edital, observadas as especificações, normas e outros detalhamentos exigidos 

pela Contratante; 

3.1.3. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Contratante; 

3.1.4. Fornecer o objeto no prazo estabelecido, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que 

inviabilize o fornecimento; 

3.1.5. Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do fornecimento do objeto, reservando a 

Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados; 

3.1.6. Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93); 

3.1.7. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo durante o fornecimento do objeto dessa licitação; 

3.1.8. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Secretaria Municipal de Educação- SEMED 

e pelos órgãos participantes e aderentes, sobre o(s) objeto(s) fornecido(s); 

3.1.9. Apresentar relatório de execução do fornecimento, em papel timbrado da empresa, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, quando solicitado pelo órgão participante; 

3.1.10. Cumprir as demais obrigações expressas nos Anexos deste Edital. 
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3.2. OPERACIONAIS: 

3.2.1. Fornecer o objeto atendendo plena e satisfatoriamente ao especificado no Termo de Referência; 

3.2.2. Atender, de imediato, às alterações solicitadas pelo órgão contratante que não atendam aos pedidos 

originalmente especificados; 

3.2.3. Quando for o caso, comunicar imediatamente à Contratante qualquer anormalidade verificada, para que 

sejam adotadas as providências necessárias; 

3.2.4. Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade do fornecimento do objeto. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 

4.1. O pagamento será efetuado mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e 

visada pelo setor competente, nas condições do Termo de Referência. 

4.2. O pagamento será creditado em favor dos fornecedores mediante crédito em conta corrente aberta no 

Banco indicado pelo CONTRATADO.  

4.3. Será procedida consulta "ON LINE" junto ao SICAF antes de cada pagamento a ser efetuado ao 

fornecedor para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas no empenho, cujos 

resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. 

4.4. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente em favor do 

fornecedor. Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada 

administrativamente ou judicialmente, se necessário. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

5.1 As sanções administrativas ensejadas pelo descumprimento das condições estabelecidas no EDITAL e 

demais instrumentos contratuais oriundos do certame serão aplicadas em caso de descumprimento contratual, 

nos moldes da Lei nº 8.666/93; 

 CLÁUSULA SEXTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

6.1. Os contratos derivados do presente certame poderão sofrer acréscimos ou supressões na forma do § 1º do 

art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

6.2. Na hipótese prevista no item anterior, o empenho se dará pela ordem de registro e na razão dos 

respectivos limites de fornecimento do contrato. 

6.3. A supressão dos objetos registrados no contrato poderá ser total ou parcial, a critério do contratante, 

considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 

7.1 O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

8.1. A inexecução total ou parcial do contrato, enseja a sua rescisão, conforme disposto no Art. 77 da Lei 

8.666/93. 

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO 

9.1 O presente Contrato será publicado na imprensa oficial na forma da lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente Contrato é o da Justiça Comum de Vigia de 

Nazaré/PA, porém, se houver utilização de recurso federal, o litigio será dirimido pela Justiça Federal de 

Castanhal/PA. 

E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, 

para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram. 

      Vigia (PÁ), ........... de ....................  de 2017. 

 

 

          CAMILLE MACEDO PAIVA DE VASCONCELOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ 

 

 

EMPRESA 

 

 

TESTEMUNHA: ______________________________CPF___________________ 

 

 

TESTEMUNHA: ______________________________CPF___________________ 
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(ANEXO IV – MODELO SUGERIDO) 

 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 

 

DECLARAÇÃO DE TRANSPORTE DOS PRODUTOS 

 

 

 

 

 

_______________________________ (empresa) CNPJ/MF ____________, situada à 

_______________________________, por meio de seu representante legal ao final assinado, declara assumir 

inteira responsabilidade de transportar os materiais ofertados em nossa proposta de preços ao Pregão Eletrônico 

nº. _________________ de acordo com as especificações do fabricante.  

 

Declaramos ainda, que por motivo de força maior e caso fortuito, ou ausência de culpa de nossa 

parte, devidamente comprovada, em fornecer o produto ofertado, submeterá a apreciação do Setor competente, 

novo produto igual ou equivalente, atendendo aos preços contatados, desde que aceito pela Administração. 

 

Por derradeiro, que pelo descumprimento total ou parcial da execução do objeto do Pregão, 

suportaremos todas as consequências legais, inclusive com a inexecução do Contrato. 

Localidade, _______ de ________________ de ________. 

 

____________________________ 

Representante. 
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(ANEXO V – MODELO SUGERIDO) 

 

 

 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 

 

(NOME DA EMPRESA) ______________________________ CNPJ nº _________, sediada (endereço 

completo) __________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

 

 

Local e Data 

 

 

 

(a):_____________________________________ 

 

 

 

Nome e Número de Identidade do declarante 
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(ANEXO VI –  MODELO SUGERIDO) 

 

 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE FIDELIDADE E VERACIDADE DA DOUCUMENTAÇÃO 

 

 

 

(NOME DA EMPRESA) ______________________________ CNPJ nº _________, sediada (endereço 

completo) __________, declara, sob as penas da lei, a fidelidade e veracidade dos documentos apresentados 

para sua habilitação no presente processo licitatória, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

 

 

 

 

Local e Data 

 

 

 

(a):_____________________________________ 

 

 

 

Nome e Número de Identidade do declarante 
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 (ANEXO VII –MODELO SUGERIDO) 

 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 

 

 

DECLARAÇÃO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

 

 

A empresa ____________________________________, inscrita no CNPJ Nº 

________________________, sediada no (a) __________________, através do seu representante legal abaixo 

assinado, declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seus quadros funcionais menores de 18 (dezoito) 

anos exercendo trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição 

Federal. 

 

___________, ____de ____________de 2012. 

 

 

 

_____________________________ 

Diretor ou representante legal-LDT 



 
 

Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré 
Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95 

 
(Pregão Eletrônico SRP n. º: 011/2017- SELIC/PMVN – Processo nº: 0112017) 

 

60 

 

 

 

(ANEXO VIII –  MODELO SUGERIDO) 

 

 

 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 

 DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

Data: 

Edital do Pregão nº:_______ 

À _____(Entidade de Licitação)____ 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

 

_____(nome e qualificação do representante)_____, como representante devidamente constituído da 

empresa _(nome da empresa/CNPJ)________, sito a  __________________, doravante denominado Licitante, 

para os fins disposto no item ________ do Edital ______________________, DECLARA, sob as penas da lei, 

em especial ao art. 299 do Código Penal Brasileiro que: 

 

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa ____(nome da empresa / 

CNPJ)________, e que o conteúdo da referida proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, 

por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) a intenção de apresentação da proposta, não foi informado, discutido ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa; 

c) que não tentou por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato, no que diz respeito a participação ou não no presente certame; 

d) que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou 

discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto do referido 

certame; 

e) que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente informado ou 

discutido com qualquer integrante da Equipe de Apoio, com o Pregoeiro ou representante ou funcionário da 

Secretaria Responsável pela licitação, antes da abertura oficial das propostas; 

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

Localidade,___ de _____________ de 2017. 

 

 

 

___(assinatura)___ 
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 (ANEXO IX – MODELO SUGERIDO) 

 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO 

 

 

 

 

A empresa ____________________________________, inscrita no CNPJ Nº 

________________________, sediada no (a) __________________, através do seu representante legal abaixo 

assinado, DECLARO para fins do disposto nos termos inciso III e IV do art. 1º nos termos inciso III do art. 5º 

da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, não possui em minha cadeia produtiva Utilização de 

Trabalho Degradante ou Forçado. 

 

___________, ____de ____________de 2017. 

 

 

 

_____________________________ 

                Diretor ou representante legal-LDT 
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(ANEXO X – MODELO SUGERIDO) 

 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 

 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

(nome/razãosocial)  __________________________________________________,  inscrita  no  CNPJ 

n°______________________________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  o(a) 

Sr(a)__________________________________________,  portador(a)  da  Carteira  de  Identidade 

no______________  e  do  CPF  nº_______  __________________,  DECLARA,  para  fins  do  

disposto  no subitem 15.6.5 do Edital do Pregão Eletrônico   nº 011/2017 – SELIC/PMVN, sob as 

sanções administrativas cabíveis e sob  as  penas  da  lei,  ser  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  

porte  nos  termos  da  legislação  vigente,  não  possuindo  nenhum  dos  impedimentos  previstos  no  

§4  do  artigo  3º  da  Lei Complementar nº 123/06. 

 

 

 
                                   Local, _____ de __________________ de 2017 

 

 

 

                                        _____________________________________ 

     (representante legal)   
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