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

(Processo Administrativo n. º: 9/2019-037 SEMSA)
(Pregão Eletrônico SRP n. º: 037/2019)

Pregão Eletrônico SRP nº 037/2019

EDITAL
Data de Abertura: 14/ 01/2020 às 10:00 no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br

Objeto

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO
PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, ATENÇÃO BÁSICA E
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIGIA DE NAZARÉ, de acordo com as
especificações e quantidades constantes no Termo de Referência.
Modo de disputa
Intervalo de valores
Aberto e fechado
Diferença mínima de R$ 0,10 (dez centavos)
Registro de Preços?

Vistoria

Instrumento
Forma de Adjudicação
Jurídico
Sim – Decreto
Não
ATA DE REGISTRO
Por Item
7.892/2013
DE PREÇOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (VEJA TAMBÉM A SEÇÃO IX)*
Requisitos Básicos:
Requisitos Específicos:
- SICAF;
- Atestado de Capacidade Técnica;
- Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal
de Contas da União (CNJ, CEIS, CNEP, TCU);
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (TST);
- Certidão negativa sobre falência, recuperação judicial
ou recuperação extrajudicial;
* O detalhamento dos documentos/requisitos de habilitação deve ser consultado na seção do
instrumento convocatório acima indicado.
Lic. Exclusiva ME/EPP? Reserv. Cota ME/EPP? Exige Amostra/Dem.?
Dec. nº
7.174/2010?
Não
Não
Não
Não
Prazo para envio da proposta/documentação
Até 2 horas após a convocação realizada pelo pregoeiro.
Pedidos de Esclarecimentos
Impugnações
Até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura,
Até 03 (três) dias úteis antes da data de
para o endereço cplvigia@gmail.com
abertura, para o endereço
cplvigia@gmail.com
Observações Gerais
- Assinatura da Ata de Registro de Preços
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 037/2019-SEMSA
REGISTRO DE PREÇOS

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o(a) Município de Vigia de
Nazaré, por meio do(a) Secretaria Municipal de Saúde, gestora do Fundo Municipal de
Saúde, sediado(a) Av. Barão de Guajará s/n – Bairro Castanheira – CEP: 68.780.000 –
CNPJ: 11.672.396/0001-30, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM,
nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de
setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23
de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da
Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538,
de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
DIA: 14 de janeiro de 2020
HORÁRIO: 10h (horário de Brasília/DF)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
CÓDIGO UASG: 456127

1. DO OBJETO
1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO
HOSPITAL, ATENÇÃO BÁSICA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIGIA DE
NAZARÉ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos.
1.2 A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de
Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu
interesse.
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1.3 O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2. DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais
adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
3.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.
3.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade
do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais
no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação,
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
3.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
4.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível
com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN
SEGES/MP nº 3, de 2018.
4.1.1 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
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4.1.2 Para os itens 41, 42, 43, 46 e 47, a participação é exclusiva a microempresas e
empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14
de dezembro de 2006.

4.2 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123,
de 2006.
4.3 Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.3.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislação vigente;
4.3.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.3.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.3.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de
1993;
4.3.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo
de dissolução ou liquidação;
4.3.6 Entidades empresarias que estejam reunidas em consórcio;
4.3.7 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
4.4 Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.4.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49;
4.4.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no
certame;
4.4.1.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas
e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá
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o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte.
4.4.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos;
4.4.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
4.4.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.4.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
4.4.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
4.4.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
4.4.8 que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado
da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na
legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
4.5 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante
às sanções previstas em lei e neste Edital.
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com
a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.
5.1.

O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
5.2.
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Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.
5.3.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
5.4.

Incumbirá ao 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 quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão.
5.5.

Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
5.6.

Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos
de negociação e julgamento da proposta.
5.7.

Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.
5.8.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
6.1.

6.1.1.

Valor unitário e total do item;

6.1.2.

Marca;

6.1.3.

Fabricante;

Descrição detalhada do objeto, contendo as mesmas informações à
especificadas no Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo,
prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão
competente, quando for o caso;
6.1.4.

6.2.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
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Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
6.3.

Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.4.

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentação.
6.5.

Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
6.6.

O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após
o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo
para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos
do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço na execução do
contrato.
6.6.1.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO,
FORMULAÇÃO DE LANCES

CLASSIFICAÇÃO

DAS

PROPOSTAS

E

A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.1.

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no
Termo de Referência.
7.2.

7.2.1.

Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.2.

A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.2.3.
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O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
7.3.

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro
e os licitantes.
7.4.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.
7.5.

7.5.1.

O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item.

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.6.

O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado
e registrado pelo sistema.
7.7.

O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor
oferta deverá ser R$ 0,10 (dez centavos).
7.8.

O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos,
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
7.9.

7.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
com lance final e fechado.
7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o
que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado,
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
7.12 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento
superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.12.1 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo
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de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso
até o encerramento deste prazo.
7.13 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará
os lances segundo a ordem crescente de valores.
7.13.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos
itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes,
até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.14 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado
atender às exigências de habilitação.
Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada
imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;
7.15.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
próprio do sistema.
7.15.

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.16.

Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.17.

No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.
7.18.

Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.19.

O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste
Edital e seus anexos.
7.20.

7.21.

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a
7.22.

9

_______________________________________
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Compras
Atualização: Outubro/2019

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

(Processo Administrativo n. º: 9/2019-037 SEMSA)
(Pregão Eletrônico SRP n. º: 037/2019)

verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O
sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicarse o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº
8.538, de 2015.
Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.23.

A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a
comunicação automática para tanto.
7.24.

Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.
7.25.

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderá apresentar melhor oferta.
7.26.

Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em
relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente
entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
7.27.

A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto
e fechado.
7.28.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
7.29.

7.29.1.

no pais;
10

_______________________________________
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Compras
Atualização: Outubro/2019

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

(Processo Administrativo n. º: 9/2019-037 SEMSA)
(Pregão Eletrônico SRP n. º: 037/2019)

7.29.2.

por empresas brasileiras;

por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no País;
7.29.3.

por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
7.29.4.

Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas.
7.30.

Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em
condições diferentes das previstas neste Edital.
7.31.

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
7.31.1.

O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02
(duas) horas horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital
e já apresentados.
7.31.2.

Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento
da proposta.
7.32.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º
10.024/2019.
8.1.

Para as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que tenham
usufruído do tratamento diferenciado previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, e Pregoeiro consultará:
8.2.

11
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8.2.1Portal da Transparência do Governo Federal, seção “Despesas-Gastos
Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para
verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ele recebidas
no exercício anterior, extrapola o limite de valor previsto no inciso II do artigo
3º, da Lei Complementar nº 123 de 2006, ou o limite proporcional de que trata
o § 2º do artigo 3º, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no
exercício considerado.
8.2.1.1. A consulta também abrangerá o exercício corrente, para verificar
se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o
mês acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o
artigo 3º, § 9º-A e § 12, da Lei Complementar nº 123, de 2006;
8.2.1.2. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de
extrapolamento do limite legal, o Pregoeiro indeferirá a aplicação do
tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme § 9º e § 9º-A do
Art. 10 e Art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 22006, com a consequente
recusa do lance de desempate, sem prejuízo das penalidades incidentes.
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior
ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar
preço manifestamente inexequível.
8.3.

Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.3.1.

Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita;

8.4.

8.4.1 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização
de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e
quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

12

_______________________________________
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Compras
Atualização: Outubro/2019

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

(Processo Administrativo n. º: 9/2019-037 SEMSA)
(Pregão Eletrônico SRP n. º: 037/2019)

O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo mínimo de
02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.5.

O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente
aceita pelo Pregoeiro.
8.5.1.

Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se
os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo
de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o
caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior
envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
8.5.2.

Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto
a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos
nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar
apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado
e dentro de 03 (três) dias úteis contados da solicitação.
8.5.3.

8.5.3.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário
de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença
será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
8.5.3.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de
mensagem no sistema.
8.5.3.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na
entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de
amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante
será recusada.
8.5.3.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não
for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance
ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s)
amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às
especificações constantes no Termo de Referência.
8.5.3.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão
tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela
equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.
13
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8.5.3.6. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas
as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os
manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito
manuseio, quando for o caso.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.6.

Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a sua continuidade.
8.7.

O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de
melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
8.8.

Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.8.1.

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
8.8.2.

Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.
8.9.

Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

8.10.

9. DA HABILITAÇÃO
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

9.1.

9.1.1.

SICAF;

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)
9.1.2.
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A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
9.1.3.

9.1.3.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências
Impeditivas Indiretas.
9.1.3.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
9.1.3.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.
9.1.4.

No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123,
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.
9.1.5.

Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica
financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP
nº 03, de 2018.

9.2.

O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data
prevista para recebimento das propostas;
9.2.1.

É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.
9.2.2.
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O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43,
§3º, do Decreto 10.024, de 2019.
9.2.3.

Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo mínimo de
02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.3.

Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em
relação à integridade do documento digital.

9.4.

Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz,
e se o 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.
9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
9.7. Ressalvado os documentos de habilitação que constem do SICAF, os licitantes
deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a
seguir, para fins de habilitação:
9.5.

9.8.

Habilitação jurídica:
No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.8.1.

Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada
à
verificação
da
autenticidade
no
sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
9.8.2.

No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
9.8.3.
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registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;
inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;
9.8.4.

No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação
dos seus administradores;
9.8.5.

No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito
no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de
que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
9.8.6.

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;
9.8.7.

Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou
da consolidação respectiva;
9.8.8.

9.9.

Regularidade fiscal e trabalhista:

prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro
de Pessoas Físicas, conforme o caso;
9.9.1.

prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
9.9.2.

9.9.3.

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
9.9.4.
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prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
9.9.5.

prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
9.9.6.

caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda
Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
9.9.7.

caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa
ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação.
9.9.8.

9.10.

Qualificação Econômico-Financeira.
certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa

9.10.1.

jurídica;
balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
9.10.2.

9.10.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será
exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro.
(Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);
9.10.2.2. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admitese a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis
referentes ao período de existência da sociedade;
9.10.2.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato
social/estatuto social.
9.10.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o
artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da
lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
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A comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( um) resultantes da aplicação das fórmulas:
9.10.3.

LG =

SG =

LC =

Ativo Circulante + Realizável
a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo
Não Circulante
Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo
Não Circulante
Ativo
Circulante
Passivo
Circulante

As empresas 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, considerados os riscos para a Administração, e,
a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo
de 10% (dez po cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.
9.10.4.

9.11.

Qualificação Técnica

Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item
pertinente, por meio da apresentação de atestados capacidade técnica fornecidos
por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
9.11.1.

Não será permitido o somatório de atestados para comprovação da
capacidade técnica;
9.11.2.

Somente poderão ser aceitos atestados de capacidade técnica expedidos
após a conclusão do contrato ou se decorrido, no mínimo, um ano do início de sua
execução, exceto se houver sido firmado para ser prestado em prazo inferior.
9.11.3.
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Certificado ou Declaração ou Alvará Sanitário emitido pelo órgão
competente que comprova, conforme aplicável, que a empresa fabricante, o
produtor e a armazenadora e/ou distribuidora foram vistoriadas pelo Serviço
de Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, ou pelo Serviço de Inspeção
Federal ou Estadual ou Municipal do Setor de Agricultura no prazo
estabelecido oficialmente, demonstrando que estão aptas para os seus
funcionamentos regulares.
9.11.4.

O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das
demonstrações contábeis do último exercício.
9.12.

A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte
seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.13.

A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior
à fase de habilitação.

9.13.1.

Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de
alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério
da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.

9.14.

A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital,
sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação
fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.15.
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Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.

9.16.

Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com
o estabelecido neste Edital.

9.17.

Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.18.

O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em
outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente,
isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver
concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das
sanções cabíveis.

9.19.

Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s)
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
9.19.1.

Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.
9.20.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo
mínimo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico
e deverá:

10.1.

ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.1.

conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento.
10.1.2.

A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à
Contratada, se for o caso.

10.2.
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Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
10.2.1.

Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.3.

Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e
os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.3.1.

A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.4.

A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.5.

As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

10.6.

11. DOS RECURSOS
Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso,
será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante
manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
11.1.

Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.
11.2.

Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.1.

A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
11.2.2.

Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo
de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
11.2.3.
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licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões
também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.3.

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.
11.4.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1.

A sessão pública poderá ser reaberta:
Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a
própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os
que dele dependam.
12.1.1.

Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando
o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
12.1.2.

Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
12.2.

A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de
acordo com a fase do procedimento licitatório.
12.2.1.

A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos
no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.
12.2.2.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após
a regular decisão dos recursos apresentados.
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13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro
de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
14.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para
a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar
da data de seu recebimento.
14.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro
de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando
solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que
devidamente aceito.
14.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o
registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do
licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços
registrados e demais condições.
15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

15.1.
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O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de
sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
15.2.

Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou
entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento
equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da
Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR)
ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, a contar da data de seu recebimento.
15.2.1.

O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
15.2.2.

O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.3.

referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de
negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
15.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital
e seus anexos;
15.4. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas
nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
15.3.1.

O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da data de
assinatura do termo e publicação do extrato, prorrogável conforme previsão no
instrumento contratual ou no termo de referência, na forma do art. 57, § 1º da Lei

15.5.

nº 8.666/93.

Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para
identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no
âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem
como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da
Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

15.6.
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Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento
de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá
proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

15.6.1.

Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado
deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05
(cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no
edital e anexos.

15.6.2.

Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a
comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão
ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro
de preços.

15.7.

Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de
registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das
demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro
licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos
requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de
preços.

15.8.

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para
a apresentação das propostas.
16.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada,
os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicandose o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após
a ocorrência da anualidade.

16.1.

16.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado
a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

16.3 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida,
liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento
de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
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16.4 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o
definitivo.
16.5 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.
16.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.
16.7. O reajuste será realizado por apostilamento

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão
previstos no Termo de Referência.

17.1.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo
de Referência.

18.1.

19. DO PAGAMENTO
As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência,
anexo a este Edital.

19.1.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:

20.1.

não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

20.1.1.

20.1.2.

não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

20.1.3.

apresentar documentação falsa;

20.1.4.

deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.5.

ensejar o retardamento da execução do objeto;
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20.1.6.

não mantiver a proposta;

20.1.7.

cometer fraude fiscal;

20.1.8.

comportar-se de modo inidôneo;

As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o
compromisso assumido injustificadamente.

20.2.

Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto
às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances.
20.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal, às seguintes sanções:
20.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
20.4.2. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
20.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade
ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
20.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
20.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;
20.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.
20.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto
de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias
do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho
20.3.

28

_______________________________________
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Compras
Atualização: Outubro/2019

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

(Processo Administrativo n. º: 9/2019-037 SEMSA)
(Pregão Eletrônico SRP n. º: 037/2019)

fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização –
PAR.
20.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira
nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal
na unidade administrativa.
20.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
jurídica, com ou sem a participação de agente público.
20.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados
pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
20.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666,
de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
20.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o
dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
20.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
20.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no
Termo de Referência.
21. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

21.1.

A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.
21.2.

Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual
ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta
individual apresentada durante a fase competitiva.
21.3.

Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine
21.4.
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a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do
Decreto n° 7.892/213.
22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
22.1.

A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
cplvigia@gmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço:
22.2.

Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré;
Rua Boulevard Melo Palheta, Praça da independência s/n – Centro;
Vigia de Nazaré – Pará, CEP: 68.780.000,
A/C: Setor de Licitação –SELIC – Ref.: Pregão Eletrônico SRP nº 037/2019
Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital
e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da
data de recebimento da impugnação.
22.3.

Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.
22.4.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado
no Edital.
22.5.

O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais
aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

22.6.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.
22.7.

A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
22.7.1.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.

22.8.
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23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1.

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

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

23.2.

Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.

23.3.

No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.4.

23.5.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse
da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

23.6.

Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.7.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administração.

23.8.

O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.

23.9.

Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.10.

no endereço eletrônico
www.comprasnet.gov.br , www.tcm.pa.gov.br, cplvigia@gmail.com, e também poderão ser
lidos e/ou obtidos no endereço Rua Boulevard Melo Palheta, Praça da Independência, s/n –
Centro, Vigia de Nazaré-PA, nos dias úteis, no horário das 8:00 horas às 12:00 horas, e das

23.11.

O

Edital

está

disponibilizado,

na

íntegra,
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14:00 horas às 17:30 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo

administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
23.12.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
23.12.1.

ANEXO I – Termo de Referência

23.12.2. ANEXO II – Especificações

Técnicas

23.12.3.

ANEXO III – Minuta de Ata de Registro de Preços.

23.12.4.

ANEXO IV – Minuta de Termo de Contrato.

Vigia de Nazaré-PA, 27 de dezembro de 2019.
Assinado de forma digital

FRANCISCO
por FRANCISCO MONTEIRO
SALES:39701603249
MONTEIRO
2019.12.30 10:47:51
SALES:39701603249 Dados:
-03'00'
Pregoeiro/SELIC-PMVN
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO:
O presente Termo de Referência é subsidiar a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS
PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL,
ATENÇÃO BÁSICA E SECRETARIA DE SAÚDE DE VIGIA DE NAZARÉ.
JUSTIFICATIVA:
Justifica-se a necessidade do fornecimento de gêneros alimentícios para elaboração de
lanche, almoço e jantar, aos pacientes internos e funcionários em regime de plantão do
hospital e para os Departamentos desta Secretaria de Saúde.
3. ESTIMATIVA DE CUSTO/DOTAÇÃO/DA PROPOSTA, DO FORNECIMENTO, PRAZOS,
LOCAL DE ENTREGA:
3.1. A estimativa de custo para a aquisição do objeto do presente Termo de Referência será
realizada após a ampla consulta/pesquisa no mercado do valor do objeto a ser licitado,
devendo obrigatoriamente ser elaborada, com pelo menos 03 (três) orçamentos
apresentados por empresas idôneas, afim de que seja permitida a indicação dos recursos
orçamentários em dotação correta e suficiente para a aquisição, que serão estabelecidos
em Edital.
3.2. A proponente deverá na ocasião da apresentação da proposta:
3.2.1. Prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.
3.2.2. O objeto do presente termo de referência será entregue conforme abaixo:
a) O objeto deste Termo de Referência será entregue na Secretaria Municipal de Saúde SEMSA, conforme suas necessidades, à Av. Barão de Guajará (em frente ao Hospital
Municipal), s/nº, Bairro: Castanheira - CEP: 68780-000 - Vigia de Nazaré – PA;
b) A licitante vencedora deverá entregar os alimentos do presente Termo de Referência no
horário comercial, das 08:00hs as 12:00hs e das 14:00hs as 18:00hs.
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c) O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias corridos, após recebimento da nota de
empenho;
4. FONTE DE RECURSO:
4.1. Para a aquisição dos Materiais de Consumo, objeto do presente Termo de Referência
será utilizado recursos oriundos:
Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIGIA DE NAZARÉ
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0518 Fundo Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10 302 0002 2.115 – Manutenção de Média e Alta Complexidade – MAC
10 301 0002 2.107 – Piso de Atenção Básica – PAB
10 122.0002 2.105 – Manutenção do Conselho Municipal de Saúde – CMS
10 302 0002 2.118 – Manutenção do NASF
10 304.0002 2.120 – Programa Vigilância Sanitária – VISA
10 305.0002 2.121 – Manutenção da Vigilância Epidemiológica Vig. Em Saúde - ECD
10 122 0002 2.102 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – FUS.
ELEMENTO DE DESPESA:
3.3.90.30.00 – Material de Consumo

5. DOS ENCARGOS DAS PARTES
5.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste Termo de Referência,
respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
5.2. A CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas nos Anexos do Edital do Pregão
Eletrônico, deve:
5.2.1. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo no fornecimento
da avença;
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5.2.2. Manter, durante a vigência contratual, as condições de habilitação exigidas na
licitação, devendo comunicar a CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da
manutenção dessas condições;
5.3. Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o fornecimento de gêneros
alimentícios perecíveis e não perecíveis sem que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções;
5.4. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a seus bens ou de
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento dos gêneros alimentícios;
5.5. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da
CONTRATANTE.
5.6. São expressamente vedadas à CONTRATADA:
5.6.1. A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização
da CONTRATANTE;
5.6.2. A subcontratação para a execução do objeto deste contrato;
5.6.3. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, ativo
ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissão, assim
como de seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
3º grau, durante a vigência deste contrato.
5.7. A CONTRATADA deverá apresentar em seus gêneros alimentícios o comprovante da
autorização de funcionamento expedida pelo órgão competente do Ministério da Saúde –
ANVISA.
6. A CONTRATANTE deve:
6.1. Expedir a ordem de fornecimento;
6.2. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel
execução do contrato;
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6.3. Receber os materiais no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da
unidade responsável pelo recebimento;
6.4. Solicitar a substituição dos seus gêneros alimentícios do contrato em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções;
6.5. Efetuar os pagamentos devidos pela entrega dos materiais, desde que cumpridas todas
as formalidades e exigências do contrato.
6.6. Notificar a licitante, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes
de cada um dos itens que compõem o objeto deste Termo, para que sejam adotadas as
medidas corretivas necessárias;
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
7.1. Entregar os gêneros alimentícios de acordo com as especificações constantes neste
Termo de Referência, mantendo padrão de qualidade da ANVISA.
7.2. A empresa vendedora deverá fornecer os gêneros alimentícios em até 05 dias corridos
a contar da solicitação, de acordo com a necessidade da administração;
7.3. Entregar os gêneros alimentícios com padrão de qualidade, devendo responsabilizar-se
pela substituição de qualquer item entregue em desacordo com as descrições constantes
neste termo de referência;
7.4. A contratada deverá responder por quaisquer prejuízos causados em decorrência de
gêneros alimentícios entregues sem o devido controle de qualidade, procedendo
imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
7.5. As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega
do produto, é de total responsabilidade da empresa;
7.6. Todos os gêneros alimentícios deverão ser transportados em caminhão tipo baú
específico para esse fim, devendo ser previamente higienizados e não conter qualquer
substancia que possa acarretar lesão física, química ou biológica aos alimentos;
7.7. Os gêneros de características congelados ou refrigerados deverão ser transportados
em caminhão tipo baú refrigerados, de modo a conservar a temperatura e a qualidade dos
alimentos no ato da entrega;
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7.8. Caso seja detectado alguma falha no fornecimento, que esteja em desconformidade
com o contrato, a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo máximo de
02 (dois) dois úteis, após a notificação, sem prejuízo dos sansões previsto;
7.9. Os preços formalizados no contrato permanecerão inalterados durante a execução
contratual, salvo os casos especificados em lei e mediante justificativa formal feita à PMVN;
7.10. Os gêneros alimentícios serão entregues no seguinte endereço Avenida Barão de
Guajará s/n Bairro Castanheira Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré-PA.
7.11. Aceitar todas as decisões, métodos de inspeção, verificação e controle, obrigando-se
a fornecer todos os dados, elementos e explicações que a Contratada julgar necessário;
7.12. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, sociais, previdenciários e outros
decorrentes da contratação;
7.13. Manter todas as condições exigidas no certame licitatório;
8. DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
8.1. Para efeitos de recebimento definitivo o fornecimento de gêneros alimentícios
perecíveis e não perecíveis a CONTRATADA deve apresentar nota fiscal/fatura do
fornecimento, em uma única via, emitida e entregue ao setor responsável pela fiscalização
do contrato, com a finalidade de subsidiar a liquidação e o pagamento.
8.2. A CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contado
do recebimento definitivo do material e da apresentação do documento fiscal
correspondente.
8.3. Caso a CONTRATADA opte por efetuar o faturamento por meio de CNPJ (matriz ou
filial) distinto do constante do contrato, deverá comprovar a regularidade fiscal e trabalhista
tanto do estabelecimento contratado como do estabelecimento que efetivamente executar o
objeto, por ocasião dos pagamentos.
8.4. O pagamento será realizado por meio de transferência bancária, creditada na conta
corrente da CONTRATADA.
8.5. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores
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correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA,
nos termos deste contrato.
8.6. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa
nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros
simples.
8.7. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos
moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da
prestação em atraso.
9. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9.1. Durante a vigência deste contrato, a entrega dos materiais será acompanhada e
fiscalizada pela senhora Eliana Alves Linhares CPF 703.676.632-87, funcionária designada
fiscal de contrato, da Secretaria Municipal de Saúde.
9.2. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto deste Termo de Referência
cabe ao titular do setor responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor
designado para esse fim.
10. DAS SANÇÕES
10.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedido de licitar e
contratar com a Secretaria Municipal de Saúde e será descredenciada do SICAF, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do
contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da
contratação, a CONTRATADA que:
10.1.1. Apresentar documentação falsa;
10.1.2. Fraudar a execução do contrato;
10.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;
10.1.4. Cometer fraude fiscal; ou
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10.1.5. Fizer declaração falsa.
10.2. Para os fins do item 10.1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos
artigos
92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.
10.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art.
7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, inexecução do objeto ou
de falha na execução do contrato, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser
sancionada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens 4, 5 e 6 abaixo,
com as seguintes sanções:
10.3.1. Advertência;
10.3.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Secretaria Municipal de Saúde, por prazo não superior a dois anos;
10.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou
10.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a Secretaria Municipal de Saúde e
descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se
refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos.
10.4. Em caso de inexecução parcial do objeto, a CONTRATADA fica sujeita a multa
equivalente a 1% (um por cento) do valor unitário do bem em atraso, por dia, por unidade,
até o limite de 20% (vinte por cento) do valor empenhado.
10.4.1. Considera-se inexecução parcial, entre outros, o atraso injustificado no prazo de
entrega até o limite de 05 (cinco) dias corridos.
10.5. Em caso de inexecução total do objeto, a CONTRATADA fica sujeita à multa de, no
máximo, 30% (trinta por cento) do valor empenhado.
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10.5.1. Considera-se inexecução total, entre outros, o atraso injustificado no prazo de
entrega superior a 05 (cinco) dias corridos.
10.6. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
10.6.1. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
10.6.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela
CONTRATADA à CONTRATANTE, o débito será encaminhado para inscrição em dívida
ativa.
10.7. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas, poderá ser
rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art.
78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.

Vigia de Nazaré - Pará, 03 de Julho de 2019.

Natanael Lobato Monteiro
Diretor Administrativo
Aprovado por:

Adélia do Socorro Alves Rodrigues
Secretária Municipal de Saúde
Decreto: 064/2017
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ANEXO II
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E QUANTITATIVA ESTIMADO

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

01

Feijão Carioca, Tipo I Carioquinha, tipo I, grupo 1, classe cores, de 1ª
qualidade, novo, constituído de no mínimo 90% de grãos inteiros e sadios,
isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies,
embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não
violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do
consumo, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional,
data de fabricação e/ou número de lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deve apresentar validade mínima de 12 meses a partir da
data de entrega na unidade requisitante

Kg

2.700

02

03

Arroz Tipo I: beneficiado, polido, grãos inteiros, isento de parasitas, mofo,
odores estranhos, substancias nocivas, matérias terrosas e outros. Validade: o
produto deve conter data de fabricação de até 120 dias anteriores à data de
entrega. Embalagem: primaria plástica transparente, atóxica resistente com 1
kg.
Arroz Integral, Tipo I, longo fino, constituídos de grãos inteiros, com
umidade permitida em lei, isento de sujidades, materiais estranhos, parasitas e
larvas, acondicionado em embalagem contendo 1 kg, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação ou prazo de
validade, peso líquido e de acordo com as normas e/ou resoluções da
ANVISA/MS.

04

MACARRÃO ESPAGUETE, massa alimentícia tipo seca vitaminada isenta
de sujidades pasteurizado, médio com ovos, embalagem plástica resistente e
transparente, rotulagem contendo informações dos ingredientes, composição
nutricional, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo seis meses,
de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Informação nutricional: porção
80g - valor energético 252 a 286kcal, carboidratos 52 a 60g, proteínas 6,6 a
10g, gorduras totais 0,6 a 1,5g, fibra alimentar 2,0 a 2,4g, sódio 0 a 11mg.
Apresentação: embalagem com 500 gramas.

05

Leite em Pó Integral, fabricado a partir da matéria prima selecionada, isento
de lecitina de soja, isento de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos animal
e vegetal. Cheiro e sabor próprios. Acondicionado em embalagem de 400

Kg
4.400

Kg

1.200

3.100
Pacote

Pacote
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gramas, contendo especificação do produto, marca, data de fabricação, data de
validade mínima de 12 meses a partir da data de fornecimento, número do lote
e peso líquido.

06

Leite em Pó Desnatado, leite em pó desnatado, embalagem com dizeres de
rotulagem, contendo informações dos ingredientes, composição nutricional,
data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses da entrega.
Inspecionado pelo SIF. Embalagem de 200g.

07

Açúcar Cristalizado, na cor branca, de sacarose da cana de açúcar,
embalagem transparente plástica contendo 1kg, informações nutricionais na
embalagem, data de fabricação e prazo de validade conforme resolução vigente
– ANVISA

08

Café Em Pó, Tipo I, homogêneo, torrado e moído, tipo exportação,
constituído de grão de café, com no máximo 20% em peso, evitando-se
presença de grãos preto-verdes e fermentados, gosto predominante de café tipo
arábica, admitindo-se café robusto, apresentar aroma e sabor característico
intenso e obter análise sensorial da bebida, nota de qualidade global no mínimo
de 4,5 e no máximo de 5,9 pontos. Acondicionados em embalagem, tipo tijolo,
dupla 100% selado, alto vácuo, em pacotes de 250 GM validade de até 12
meses; padrão de qualidade: tradicional, apresentando informações na
embalagem conforme legislação em vigor (identificação tradicional, 'forte ou
extra forte”, data de fabricação, data de vencimento, inscrição, modo de
conservação).

09

Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker, 400g de primeira qualidade,
acondicionado em pacotes, invólucro c/3 tiras, com informações nutricionais e
prazo de validade não inferior a 12 meses, claramente expressa na embalagem
do produto. OBS: A data de validade deve ser contada a partir da data de
fabricação.

10

Biscoito Doce, Tipo Maria, pacote contendo 400 gramas, dizeres de
rotulagem, prazo de validade e informação nutricional. Validade superior a 180
dias a contar da data de entrega do material.

11

Macarrão Parafuso, submetido a processo de secagem, acondicionado em
saco transparente de polietileno, com peso líquido mínimo de 500g. Deve
apresentar aspecto e coloração homogêneos, ser isento de insetos, odores e
sabores não característicos, mofo ou coloração anormal, sem adição de
corantes. A embalagem deverá conter os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de fabricação e validade,
condições de armazenagem e quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 24 meses, a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

4.700

Pacote

Kg

940

3.500

Pacote
3.500

Pacote

3.800

Pacote

2.000

Pacote

2.600
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12

Margarina com Sal, com 0% de gordura, embalagem com 500 gramas dizeres
de rotulagem, informação nutricional e prazo de validade. Validade superior a
90 dias a contar da data de entrega do material. Pote c/ 500 grama.

13

Margarina sem Sal, produto obtido pela emulsão plástica ou fluído contendo
obrigatoriamente os ingredientes óleos e/ou gorduras comestível e água,
devendo conter no mínimo 65% de lipídios. Sem sal. Para uso culinário,
embaladas em pote limpo, resistente, atóxico, que garanta a integridade do
produto até o consumo. Deve estar em consonância com os níveis toleráveis na
matéria-prima empregada, estabelecidos pela legislação específica, no que
tange os resíduos depesticidas, contaminantes inorgânicos emicrobiológicos.
A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade,
quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura. Pote
500g.

14

15

Suco Natural, sabores Caju, Maracujá, Goiaba, Caracterização do Produto:
É o suco obtido da fruto maduro do e sã, através de processo tecnológico
adequado, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprio. Deve ser diluído em água,
composto de corante natural, sem adição de açúcar. Conservante: benzoato de
Sódio e metabissulfito de sódio e outras substâncias permitidas a sua
composição. Padrões de identidade e qualidade: Deverão atender a legislação
alimentar em vigor, observando as boas práticas de fabricação. Rotulagem: Os
dizeres de rotulagem obedecerão a legislação em vigor. Embalagem: A
embalagem primaria deve ser adequada a sua natureza e compatível com o seu
prazo de validade. Primária: Garrafa com peso líquido de 500 ml para
composição de 05 Litros. A natureza, a data de fabricação e validade do
produto deve constar na embalagem. A validade do produto deverá ser de no
mínimo 10 meses da data de entrega.
Óleo de Soja Vegetal, comestível 900ml: Extraído da soja por processo de
refinamento, obtido de espécie vegetal, isento de ranço, substâncias estranhas
ou misturas de outros óleos, acondicionado em embalagem garrafa plástica.
Deve apresentar-se fluido transparente e com coloração levemente amarelada,
obedecendo aos requisitos de qualidade, odor, sabor e isento de impurezas, não
deve apresentar manchas escuras e ferrugem na parte interna. As embalagens
não devem estar amassadas e/ou estufadas; não devem conter perfurações. Os
dizeres de rotulagem obedecerão a legislação em vigor. Embalagem Garrafa
PET, do próprio fabricante com volume de 900 ml, deve apresentar-se íntegra,
mantendo as características originais. A rotulagem deve especificar informação
nutricional, data de fabricação e validade. Validade do produto deverá ser de
no mínimo 01 ano.
Vinagre de Vinho (tinto), garrafa plástica resistente e transparente que garanta
a integridade do produto, com acidez mínima de 4%. Apresentar dados de

Pote

3.100

Pote

2.000

Unidade

2.700

Unidade

3.100

Unidade

3.100
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16

17

18

19

20

21

22

identificação, rotulagem nutricional, data de fabricação e validade do produto
(validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega). Garrafa de 750 ml.
Aveia em Flocos Finos, aveia instantânea em flocos finos, isenta de insetos,
impurezas, materiais e odores estranhos ou impróprios, admitindo umidade
máxima de 15% por peso, embalagem primária, caixa papel cartão, com
validade mínima de 10 meses da data da entrega, embalagem secundária, caixa
de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a RDC
263/05, RDC 12/0, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 14/14, e suas alterações
posteriores, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos
administrativos determinado pela ANVISA. Caixa de 250 g.
Farinha de Trigo Especial, sem fermento, embalada em sacos transparentes,
limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote,
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 70
(setenta) dias a partir da data de entrega de acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA. Informação nutricional: porção de 50 a 100g - valor energético 176 a
360 kcal, carboidratos 30 a 75g, proteínas 5,0 a 9,8g, gorduras totais 0 a 0,8g,
fibra alimentar 1,3 a 2,3g, ferro 2,1 a 42mg, ácido fólico 75 a 150mcg.
Apresentação: embalagem com 1 kg.
Sal Marinho, Iodado, Refinado, com granulação uniforme e com cristais
brancos, não pegajoso ou Empedrado. Embalagem plástica atóxica, resistente
e transparente que garanta a integridade do produto, em pacotes de 1 kg, com
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade (validade mínima de 12 (doze) meses
a contar da data de entrega).
Adoçante Dietético, líquido tipo Stévia, embalagem de 80ml.
Alho In Natura, cabeça redonda, firme e cheia e com a parte exterior intacta
e sem manchas. Os dentes devem ser firmes, graúdos e unidos. Ausência de
cabeça de alho no qual os dentes estejam soltos, moles e murchos. Em pacote
de 1kg.
Milho Verde em Conserva, sem conservantes, em grãos, acondicionada em
recipiente íntegro, vedado hermeticamente e limpo, resistente, não amassado,
não estufado, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade (mínima de 04
meses a partir da data de entrega). Isento de material estranho. Contendo de
200g na caixa.

Caixa

3.100

Kg

2.100

Kg

2.010

Frasco

220

Kg

310

Caixa

3.520
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23

24

25

26

Ervilha em Conserva, embalagem tetrapak contendo 200 g do produto. O
produto não pode estar amassado ou com vazamento. Na embalagem deve
constar data de fabricação com no máximo 30 dias da data da entrega do
produto, data de validade, informação nutricional e ingredientes.
Apresentação: caixa de 200g.
Maionese, Tipo Tradicional, composto a base de ovos pasteurizados, sal,
açúcar e outras substâncias permitidas, de consistência cremosa, cor, cheiro e
sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito
estado de conservação. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data de
validade, quantidade de produto e atender as especificações técnicas da
ANVISA e INMETRO. Embalagens, tipo bisnaga de 200 g. Prazo de validade
de no mínimo 6 meses a partir da entrega do produto.
Mistura para Mingau, cereal a base de milho pré-cozido, para mingau.
Farinha de milho (78%), açúcar, amido de milho, fosfato dissódico, carbonato
de cálcio, mistura de vitaminas e minerais (A, D, E, C, B1, B5, B6, PP, ácido
fólico, ferro e zinco), sal e aromatizante. Contém glúten. Acondicionada em
embalagem de saco laminado (tipo sachê), íntegra, resistente, vedada
hermeticamente e limpa. A embalagem deverá constar externamente, os dados
de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote,
quantidade do produto, número de registro. O produto deverá apresentar
validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Peso líquido de
230g.
Farinha Especial para Farofa, de mandioca amarela, tipo farofa, fardo com
50 kg, embalagem plástica de 1kg.

27

Colorau, apresentação industrial, matéria-prima colorau, aspecto físico pó,
alimentício (culinária em geral), a base de urucum, sem sal ou sódio,
embalagem com 100g com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA. Não será aceito produto in natura e nem em
embalagens manuais/caseiras ou similares.

28

Cominho Moído, apresentação industrial, matéria-prima cominho, aspecto
físico pó. Acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente,
vedado hermeticamente e limpo, contendo de 100 gramas de peso líquido. O
produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.

29

Achocolatado em Pó Solúvel, acondicionado em embalagem aluminizada,
com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e validade mínima de 04 (quatro) meses a

Caixa

3.520

Caixa

2.220

Pacote

3.000

Fardo

72

Pacote

1.050

Pacote

1.050

Pacote

1.200
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contar da data de entrega. Isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem
contendo de 400g.

30

Tempero Completo, pote 300g ingredientes: sal, cebola, alho, cebolinha,
salsa, manjericão, realçador de sabor glutamato monossódico, aromatizante e
conservador metabissulfito de sódio. Não contém glutén. A embalagem do
produto deve conter registro da data de fabricação, peso e validade estampada
no rótulo da embalagem.

31

Extrato de Tomate, resultante de concentração da polpa de tomates maduros.
Massa espessa, cheiro e sabor próprios. Embalagem tetra pak de 320g.

32

Batata Palha, pacote de 500 gramas, fina sequinha e crocante. Produto obtido
a partir do processamento da batata descascada, ralado tipo palha, íntegra e
frita em óleo vegetal a batata deve ser obtida, processada, embalada,
armazenada e conservada em condições que não produzam e/ou agreguem
substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde do
consumidor. Ausência de sujidades, parasitas e larvas. Apresentada em
embalagem hermeticamente fechado com capacidade para 500 gramas

33

Carne Bovina Salgada (charque), curada e seca, ponta de agulha, de 1º
qualidade, com baixo teor de gordura, embalado à vácuo em pacotes de 500g.
A embalagem deve conter selo de inspeção federal (SIF), estadual (SIE) ou
municipal (SIM), dados de identificação do produto. Prazo de validade 06
meses.

34

35

Carne Bovina em Cubos, carne bovina semi processada, acem, em cubos,
congelada, transportada e conservada a temperatura de 12Cº ou mais fria, com
cor, sabor e odor próprios, firme, consistente e não pegajosa, devendo
apresentar-se livres de parasitas e de qualquer substancia contaminante que
possa altera-la, ou encobrir alguma alteração, embalagem primária plástica,
atóxica e apropriada para alimentos, embalagem secundária caixa de papelão
reforçado, com validade mínima de 10 meses a parti da data de entrega, e suas
condições deverão estar de acordo com a instrução normativa 22/05, decreto
9.013/17, portaria CVC 05/13, RDC 12/01, RDC 259/02 e alterações
posteriores, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos
administrativos determinados pelo Mapa e ANVISA.
Carne Bovina, Tipo Moída, de 1ª qualidade, congelada, cor vermelha,
embalada em sacos plásticos transparentes e atóxicos, hermeticamente
fechada, em pacotes de 1 kg. Não apresentar gorduras em excesso. O produto
não deve conter proteína texturizada de soja na sua composição. Rotulagem
contendo identificação do fabricante, tipo de corte, número do lote, data de
produção e prazo de validade e registro no Ministério da Agricultura, com selo
de Inspeção Federal – SIF ou Estadual – SEIPOA.

Pote

500

Unidade

500

Pacote

550

KG

3.600

KG

3.100

KG

3.700
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36

37

38

39

40

41

42

Presunto Magro: fatiado, obtido de pernil suíno sadio; com aspecto, cheiro,
cor e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em
saco plástico transparente, atóxico; validade mínima de 50 dias a contar da
entrega, pesando de 2 e 4 kg.
Salsicha, Tipo Hot-Dog, resfriada, de 1ª qualidade, com odor, sabor sabor e
cor característico, entrega em pacotes de 3 kg, embalado a vacuo, em saco
plástico transparente e atoxico, limpo, não violado e que garanta a integridade
do produto, com data de validade estampada no pacote, com Inspeção
Municipal, Estadual ou Federal.
Filé de Peito de Frango, sem osso, limpo, magro, não temperado, congelado,
proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária, apresentando cor
e odor característicos. Isento de: vestígio de descongelamento, cor e odor
esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer
substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno
atóxica, resistente, peso líquido de 1 kg, contendo na embalagem a
identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade,
carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem.
Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.
Frango Inteiro Congelado, acondicionado em saco plástico, contendo data de
validade, carimbo do SIF, inspecionada pelo Ministério da Agricultura e
Abastecimento, com cor, sabor e aroma característico adequado para o
consumo humano ou regional, inteiro, acondicionado em saco plástico
transparente, tratado, limpo e com características próprias para o consumo
humano.
Queijo, Tipo Mussarela, fatiado embalagem padronizada c/ selo SIF.
Fabricado com leite de vaca de boa qualidade, não prensado, de consistência
semidura/rígida, textura compacta, odor suave e sabor salgado, fornecido em
bandejas, com SIF. Validade de 30 (trinta) dias a contar da data de entrega.
Valor referente a 1 KG.
Polpa de Fruta Natural, Congelada, sabor Acerola, 1kg. Embalagem com
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação ou prazo de
validade, peso liquido e de acordo com as Normas e/ou Resoluções da
ANVISA.
Polpa de Fruta Natural, Congelada, sabor Abacaxi, informação nutricional:
porção de 100g/300ml - valor calórico 31 a 51kcal, carboidrato 7,8 a 12g,
proteínas 0,5 a 0,9g, gorduras totais 0,1g, gorduras saturadas 0, gorduras trans
0g, fibra 0,3 a 2,0g, sódio 0,2 a 60mg. Apresentação: embalagem com 1kg.

KG

1.050

Kg

2.050

KG

5.000

Kg

6.000

KG

1.700

Kg

1.500

Kg

1.500
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43

44

45

46

47

Polpa de Fruta Natural, Congelada, sabor de Goiaba, in natura, pacote de
1 kg, com indicação do sabor, prazo de validade e em temperatura abaixo de
zero graus Celsius, adequada para transporte.
Carne Bovina, Tipo Corte Traseiro (Coxão Mole), peça inteira, congelado,
isento de toda e qualquer evidencia de decomposição, produto próprio para
consumo humano acondicionadas em embalagem apropriada a vácuo,
contendo informações nutricionais, data da embalagem, data da validade,
informações do fabricante e contendo o selo de Inspeção Federal ou selo de
Inspeção Estadual
Carne Bovina, Tipo Coxão Duro, peça inteira, congelada, transportada e
conservada em temperatura de 12Cº ou mais frio, com cor, sabor e odor
próprios da carne, firme, consistente, e não pegajosa, sem manchas
enverdeadas, devendo apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia
contaminante, que possa altera-la ou encobrir alguma alteração, embalagem
primária plástica, atóxica e transparente, embalagem secundária caixa de
papelão reforçado, com validade mínima de 10 meses da data de entrega, e suas
condições deverão estar de acordo com o decreto 9.013/17, instrução
normativa 22/05, portaria CVS 05/13, RDC 12/01, RDC 259/02 e alterações
posteriores, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos processos
administrativos pelo Mapa e ANVISA.
Pão Francês, 50g cada pão, 1ª qualidade, em condições técnicas e higiênico
sanitárias adequadas e preparado em conformidade com as exigências da
Legislação Sanitária. Tamanho e coloração uniforme, sem lesões de origem
física ou mecânica, perfurações e cortes, como também manchas bolores e
sujidades. Embalagem em saco plástico atóxico transparente e resistente.
Pão Massa Fina, Tipo Hambúrguer ou Hot Dog, composto de farinha de
trigo, agua, sal e fermento químico, acondicionados em sacos de polietileno
atóxicos, resistente e transparente, dados de identificação, procedência,
informações nutricionais e quantidade do produto, prazo de validade.

Kg

2.200

Kg

4.100

Kg

6.200

Kg

5.700

Kg

5.700
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MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 9/2019-037 SEMSA
Pregão Eletrônico SRP nº 037/2019-SEMSA
Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde
UASG: 456127
Local de entrega: Conforme especificado no Anexo I – Termo de Referência do Pregão Eletrônico
SRP n.º 037/2019-SEMSA.
No dia xx de xxxxxx de 20xx, O Município de Vigia de Nazaré, por intermédio da Secretaria Municipal
de Saúde, gestora do Fundo Municipal de Saúde, situado na Av. Barão do Guajará, s/nº, Castanheira
– Vigia de Nazaré-Pa, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 11.672.396/0001-30, representada pela Sra.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
e
de
outro
lado
a
empresa
__________________________________________, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º
____________________, estabelecida _____________________, nos termos da Lei nº 8.666, de
de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos nº 5.450, de 31
de maio de 2005, nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis, em face da
classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico SRP nº 037/2019-SEMSA, RESOLVE
registrar os preços ofertados visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, ATENÇÃO BÁSICA E SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE DE VIGIA DE NAZARÉ, conforme quadro a seguir:
Item

Descrição dos Itens
Órgão
Gerenciador
e Órgãos
Participantes

01

Feijão Carioca, Tipo I Carioquinha, tipo
I, grupo 1, classe cores, de 1ª qualidade,
novo, constituído de no mínimo 90% de
grãos inteiros e sadios, isento de material

2.700

Quantidade
Total
Registrado e
Limite por
adesão Por
Entidade Não
Participante
1.350

Limite
decor. de
adesões

5.400

Valor
Unitário
R$

XXX
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terroso, sujidades e mistura de outras
variedades e espécies, embalagem de 1
kg em sacos plásticos transparentes e
atóxicos,
limpos
não
violados,
resistentes que garantam a integridade
do produto até o momento do consumo,
acondicionados em fardos lacrados. A
embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação e procedência,
informação
nutricional,
data
de
fabricação e/ou número de lote, data de
validade, quantidade do produto. O
produto deve apresentar validade
mínima de 12 meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante

02

03

04

Arroz Tipo I: beneficiado, polido, grãos
inteiros, isento de parasitas, mofo,
odores estranhos, substancias nocivas,
matérias terrosas e outros. Validade: o
produto deve conter data de fabricação
de até 120 dias anteriores à data de
entrega. Embalagem: primaria plástica
transparente, atóxica resistente com 1
kg.
Arroz Integral, Tipo I, longo fino,
constituídos de grãos inteiros, com
umidade permitida em lei, isento de
sujidades, materiais estranhos, parasitas
e larvas, acondicionado em embalagem
contendo 1 kg, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação ou prazo
de validade, peso líquido e de acordo
com as normas e/ou resoluções da
ANVISA/MS.
MACARRÃO ESPAGUETE, massa
alimentícia tipo seca vitaminada isenta
de sujidades pasteurizado, médio com
ovos, embalagem plástica resistente e
transparente,
rotulagem
contendo
informações
dos
ingredientes,
composição
nutricional,
data
de
fabricação e prazo de validade de no
mínimo seis meses, de acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA. Informação
nutricional: porção 80g - valor energético
252 a 286kcal, carboidratos 52 a 60g,

4.400

2.200

8.800

XXX

1.200

600

2.400

XXX

3.100

1.550

6.200

XXX

50

_______________________________________
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Compras
Atualização: Outubro/2019

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

(Processo Administrativo n. º: 9/2019-037 SEMSA)
(Pregão Eletrônico SRP n. º: 037/2019)

proteínas 6,6 a 10g, gorduras totais 0,6 a
1,5g, fibra alimentar 2,0 a 2,4g, sódio 0 a
11mg. Apresentação: embalagem com
500 gramas.

05

06

07

08

Leite em Pó Integral, fabricado a partir
da matéria prima selecionada, isento de
lecitina de soja, isento de matéria
terrosa, parasitos, larvas e detritos
animal e vegetal. Cheiro e sabor
próprios. Acondicionado em embalagem
de 400 gramas, contendo especificação
do produto, marca, data de fabricação,
data de validade mínima de 12 meses a
partir da data de fornecimento, número
do lote e peso líquido.
Leite em Pó Desnatado, leite em pó
desnatado, embalagem com dizeres de
rotulagem, contendo informações dos
ingredientes, composição nutricional,
data de fabricação e prazo de validade
de no mínimo 12 meses da entrega.
Inspecionado pelo SIF. Embalagem de
200g.
Açúcar Cristalizado, na cor branca, de
sacarose da cana de açúcar, embalagem
transparente plástica contendo 1kg,
informações nutricionais na embalagem,
data de fabricação e prazo de validade
conforme resolução vigente – ANVISA
Café Em Pó, Tipo I, homogêneo, torrado
e moído, tipo exportação, constituído de
grão de café, com no máximo 20% em
peso, evitando-se presença de grãos
preto-verdes e fermentados, gosto
predominante de café tipo arábica,
admitindo-se café robusto, apresentar
aroma e sabor característico intenso e
obter análise sensorial da bebida, nota
de qualidade global no mínimo de 4,5 e
no
máximo
de
5,9
pontos.
Acondicionados em embalagem, tipo
tijolo, dupla 100% selado, alto vácuo, em
pacotes de 250 GM validade de até 12
meses; padrão de qualidade: tradicional,
apresentando
informações
na
embalagem conforme legislação em

4.700

2.350

9.400

XXX

940

470

1.880

XXX

1.750

7.000

XXX

1.750

7.000

XXX

3.500

3.500
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vigor (identificação tradicional, 'forte ou
extra forte”, data de fabricação, data de
vencimento,
inscrição,
modo
de
conservação).

09

10

11

12

13

Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker,
400g
de
primeira
qualidade,
acondicionado em pacotes, invólucro c/3
tiras, com informações nutricionais e
prazo de validade não inferior a 12
meses,
claramente
expressa
na
embalagem do produto. OBS: A data de
validade deve ser contada a partir da
data de fabricação.
Biscoito Doce, Tipo Maria, pacote
contendo 400 gramas, dizeres de
rotulagem, prazo de validade e
informação nutricional. Validade superior
a 180 dias a contar da data de entrega
do material.
Macarrão Parafuso, submetido a
processo de secagem, acondicionado
em saco transparente de polietileno, com
peso líquido mínimo de 500g. Deve
apresentar
aspecto
e
coloração
homogêneos, ser isento de insetos,
odores e sabores não característicos,
mofo ou coloração anormal, sem adição
de corantes. A embalagem deverá conter
os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote,
data de fabricação e validade, condições
de armazenagem e quantidade do
produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 24 meses, a partir da
data de entrega na unidade requisitante.
Margarina com Sal, com 0% de gordura,
embalagem com 500 gramas dizeres de
rotulagem, informação nutricional e
prazo de validade. Validade superior a 90
dias a contar da data de entrega do
material. Pote c/ 500 grama.
Margarina sem Sal, produto obtido pela
emulsão plástica ou fluído contendo
obrigatoriamente os ingredientes óleos

3.800

1.900

7.600

XXX

2.000

1.000

4.000

XXX

2.600

1.300

5.200

XXX

3.100

1.550

6.200

XXX

2.000

1.000

4.000

XXX
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e/ou gorduras comestível e água,
devendo conter no mínimo 65% de
lipídios. Sem sal. Para uso culinário,
embaladas em pote limpo, resistente,
atóxico, que garanta a integridade do
produto até o consumo. Deve estar em
consonância com os níveis toleráveis na
matéria-prima empregada, estabelecidos
pela legislação específica, no que tange
os resíduos depesticidas, contaminantes
inorgânicos
emicrobiológicos.
A
embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação, procedência,
informação nutricional, número de lote,
data de validade, quantidade do produto,
número do registro no Ministério da
Agricultura. Pote 500g.

14

15

Suco Natural, sabores Caju, Maracujá,
Goiaba, Caracterização do Produto: É o
suco obtido da fruto maduro do e sã,
através
de
processo
tecnológico
adequado, com aspecto, cheiro, cor e
sabor próprio. Deve ser diluído em água,
composto de corante natural, sem adição
de açúcar. Conservante: benzoato de
Sódio e metabissulfito de sódio e outras
substâncias
permitidas
a
sua
composição. Padrões de identidade e
qualidade: Deverão atender a legislação
alimentar em vigor, observando as boas
práticas de fabricação. Rotulagem: Os
dizeres de rotulagem obedecerão a
legislação em vigor. Embalagem: A
embalagem primaria deve ser adequada
a sua natureza e compatível com o seu
prazo de validade. Primária: Garrafa com
peso líquido de 500 ml para composição
de 05 Litros. A natureza, a data de
fabricação e validade do produto deve
constar na embalagem. A validade do
produto deverá ser de no mínimo 10
meses da data de entrega.
Óleo de Soja Vegetal, comestível
900ml: Extraído da soja por processo de
refinamento, obtido de espécie vegetal,
isento de ranço, substâncias estranhas
ou
misturas
de
outros
óleos,
acondicionado em embalagem garrafa

2.700

1.350

5.400

XXX

3.100

1.550

6.200

XXX
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plástica. Deve apresentar-se fluido
transparente e com coloração levemente
amarelada, obedecendo aos requisitos
de qualidade, odor, sabor e isento de
impurezas,
não
deve
apresentar
manchas escuras e ferrugem na parte
interna. As embalagens não devem estar
amassadas e/ou estufadas; não devem
conter perfurações. Os dizeres de
rotulagem obedecerão a legislação em
vigor. Embalagem Garrafa PET, do
próprio fabricante com volume de 900 ml,
deve apresentar-se íntegra, mantendo
as características originais. A rotulagem
deve especificar informação nutricional,
data de fabricação e validade. Validade
do produto deverá ser de no mínimo 01
ano.

16

17

18

Vinagre de Vinho (tinto), garrafa
plástica resistente e transparente que
garanta a integridade do produto, com
acidez mínima de 4%. Apresentar dados
de identificação, rotulagem nutricional,
data de fabricação e validade do produto
(validade mínima de 12 meses a contar
da data de entrega). Garrafa de 750 ml.
Aveia em Flocos Finos, aveia
instantânea em flocos finos, isenta de
insetos, impurezas, materiais e odores
estranhos ou impróprios, admitindo
umidade máxima de 15% por peso,
embalagem primária, caixa papel cartão,
com validade mínima de 10 meses da
data da entrega, embalagem secundária,
caixa de papelão reforçado, e suas
condições deverão estar de acordo com
a RDC 263/05, RDC 12/0, RDC 259/02,
RDC 360/03, RDC 14/14, e suas
alterações posteriores, produto sujeito a
verificação no ato da entrega aos
procedimentos
administrativos
determinado pela ANVISA. Caixa de 250
g.
Farinha de Trigo Especial, sem
fermento,
embalada
em
sacos
transparentes, limpos, não violados,

3.100

1.550

6.200

XXX

3.100

1.550

6.200

XXX

2.100

1.050

4.200

XXX
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resistentes. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais,
número de lote, quantidade do produto.
O produto deverá apresentar validade
mínima de 70 (setenta) dias a partir da
data de entrega de acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA. Informação
nutricional: porção de 50 a 100g - valor
energético 176 a 360 kcal, carboidratos
30 a 75g, proteínas 5,0 a 9,8g, gorduras
totais 0 a 0,8g, fibra alimentar 1,3 a 2,3g,
ferro 2,1 a 42mg, ácido fólico 75 a
150mcg. Apresentação: embalagem com
1 kg.

19

20

21

22

Sal Marinho, Iodado, Refinado, com
granulação uniforme e com cristais
brancos, não pegajoso ou Empedrado.
Embalagem plástica atóxica, resistente e
transparente que garanta a integridade
do produto, em pacotes de 1 kg, com
identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade
(validade mínima de 12 (doze) meses a
contar da data de entrega).
Adoçante Dietético, líquido tipo Stévia,
embalagem de 80ml.
Alho In Natura, cabeça redonda, firme e
cheia e com a parte exterior intacta e
sem manchas. Os dentes devem ser
firmes, graúdos e unidos. Ausência de
cabeça de alho no qual os dentes
estejam soltos, moles e murchos. Em
pacote de 1kg.
Milho Verde em Conserva, sem
conservantes, em grãos, acondicionada
em
recipiente
íntegro,
vedado
hermeticamente e limpo, resistente, não
amassado,
não
estufado,
com
identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade
(mínima de 04 meses a partir da data de

2.010
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4.020

XXX

220

110

440

XXX

310

155

620
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3.520

1.760
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XXX
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entrega). Isento de material estranho.
Contendo de 200g na caixa.

23

24

25

Ervilha em Conserva, embalagem
tetrapak contendo 200 g do produto. O
produto não pode estar amassado ou
com vazamento. Na embalagem deve
constar data de fabricação com no
máximo 30 dias da data da entrega do
produto, data de validade, informação
nutricional e ingredientes. Apresentação:
caixa de 200g.
Maionese, Tipo Tradicional, composto
a base de ovos pasteurizados, sal,
açúcar e outras substâncias permitidas,
de consistência cremosa, cor, cheiro e
sabor próprios, isento de sujidades e
seus ingredientes de preparo em perfeito
estado de conservação. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de
validade, quantidade de produto e
atender as especificações técnicas da
ANVISA e INMETRO. Embalagens, tipo
bisnaga de 200 g. Prazo de validade de
no mínimo 6 meses a partir da entrega do
produto.
Mistura para Mingau, cereal a base de
milho pré-cozido, para mingau. Farinha
de milho (78%), açúcar, amido de milho,
fosfato dissódico, carbonato de cálcio,
mistura de vitaminas e minerais (A, D, E,
C, B1, B5, B6, PP, ácido fólico, ferro e
zinco), sal e aromatizante. Contém
glúten. Acondicionada em embalagem
de saco laminado (tipo sachê), íntegra,
resistente, vedada hermeticamente e
limpa. A embalagem deverá constar
externamente, os dados de identificação
e procedência, informações nutricionais,
número de lote, quantidade do produto,
número de registro. O produto deverá
apresentar validade mínima de 10 (dez)
meses a partir da data de entrega. Peso
líquido de 230g.
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26

27

28

29

30

Farinha Especial para Farofa, de
mandioca amarela, tipo farofa, fardo com
50 kg, embalagem plástica de 1kg.
Colorau,
apresentação
industrial,
matéria-prima colorau, aspecto físico pó,
alimentício (culinária em geral), a base
de urucum, sem sal ou sódio,
embalagem com 100g com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA. Não
será aceito produto in natura e nem em
embalagens
manuais/caseiras
ou
similares.
Cominho
Moído,
apresentação
industrial,
matéria-prima
cominho,
aspecto físico pó. Acondicionado em
saco de polietileno, íntegro, atóxico,
resistente, vedado hermeticamente e
limpo, contendo de 100 gramas de peso
líquido. O produto deverá apresentar
validade mínima de 6 meses a partir da
data de entrega.
Achocolatado
em
Pó
Solúvel,
acondicionado
em
embalagem
aluminizada, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes,
valor nutricional, peso, fornecedor, data
de fabricação e validade mínima de 04
(quatro) meses a contar da data de
entrega. Isento de sujidades, parasitas e
larvas. Embalagem contendo de 400g.
Tempero
Completo,
pote
300g
ingredientes:
sal,
cebola,
alho,
cebolinha, salsa, manjericão, realçador
de sabor glutamato monossódico,
aromatizante
e
conservador
metabissulfito de sódio. Não contém
glutén. A embalagem do produto deve
conter registro da data de fabricação,
peso e validade estampada no rótulo da
embalagem.

72
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31

32

33

34

Extrato de Tomate, resultante de
concentração da polpa de tomates
maduros. Massa espessa, cheiro e sabor
próprios. Embalagem tetra pak de 320g.
Batata Palha, pacote de 500 gramas,
fina sequinha e crocante. Produto obtido
a partir do processamento da batata
descascada, ralado tipo palha, íntegra e
frita em óleo vegetal a batata deve ser
obtida,
processada,
embalada,
armazenada e conservada em condições
que não produzam e/ou agreguem
substâncias
físicas,
químicas
ou
biológicas que coloquem em risco a
saúde do consumidor. Ausência de
sujidades,
parasitas
e
larvas.
Apresentada
em
embalagem
hermeticamente
fechado
com
capacidade para 500 gramas
Carne Bovina Salgada (charque),
curada e seca, ponta de agulha, de 1º
qualidade, com baixo teor de gordura,
embalado à vácuo em pacotes de 500g.
A embalagem deve conter selo de
inspeção federal (SIF), estadual (SIE) ou
municipal (SIM), dados de identificação
do produto. Prazo de validade 06 meses.
Carne Bovina em Cubos, carne bovina
semi processada, acem, em cubos,
congelada, transportada e conservada a
temperatura de 12Cº ou mais fria, com
cor, sabor e odor próprios, firme,
consistente e não pegajosa, devendo
apresentar-se livres de parasitas e de
qualquer substancia contaminante que
possa altera-la, ou encobrir alguma
alteração, embalagem primária plástica,
atóxica e apropriada para alimentos,
embalagem secundária caixa de papelão
reforçado, com validade mínima de 10
meses a parti da data de entrega, e suas
condições deverão estar de acordo com
a instrução normativa 22/05, decreto
9.013/17, portaria CVC 05/13, RDC
12/01, RDC 259/02 e alterações
posteriores, produto sujeito a verificação

250

1.000
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no ato da entrega aos procedimentos
administrativos determinados pelo Mapa
e ANVISA.

35

36

37

38

Carne Bovina, Tipo Moída, de 1ª
qualidade, congelada, cor vermelha,
embalada
em
sacos
plásticos
transparentes
e
atóxicos,
hermeticamente fechada, em pacotes de
1 kg. Não apresentar gorduras em
excesso. O produto não deve conter
proteína texturizada de soja na sua
composição.
Rotulagem
contendo
identificação do fabricante, tipo de corte,
número do lote, data de produção e
prazo de validade e registro no Ministério
da Agricultura, com selo de Inspeção
Federal – SIF ou Estadual – SEIPOA.
Presunto Magro: fatiado, obtido de
pernil suíno sadio; com aspecto, cheiro,
cor e sabor próprios; isento de sujidades,
parasitas e larvas; acondicionado em
saco plástico transparente, atóxico;
validade mínima de 50 dias a contar da
entrega, pesando de 2 e 4 kg.
Salsicha, Tipo Hot-Dog, resfriada, de 1ª
qualidade, com odor, sabor sabor e cor
característico, entrega em pacotes de 3
kg, embalado a vacuo, em saco plástico
transparente e atoxico, limpo, não
violado e que garanta a integridade do
produto, com data de validade
estampada no pacote, com Inspeção
Municipal, Estadual ou Federal.
Filé de Peito de Frango, sem osso,
limpo,
magro,
não
temperado,
congelado, proveniente de aves sadias,
abatidas sob inspeção veterinária,
apresentando cor e odor característicos.
Isento de: vestígio de descongelamento,
cor e odor esverdeada, odor forte e
desagradável, parasitas, sujidades,
larvas
e
qualquer
substância
contaminante.
Acondicionado
em
embalagem de polietileno atóxica,
resistente, peso líquido de 1 kg,

3.700
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contendo na embalagem a identificação
do produto, peso, marca do fabricante,
prazo de validade, carimbos oficiais e
selo de inspeção do órgão competente e
data de embalagem. Validade mínima de
06 (seis) meses, a contar da data de
entrega.

39

40

41

42

43

Frango
Inteiro
Congelado,
acondicionado em
saco plástico,
contendo data de validade, carimbo do
SIF, inspecionada pelo Ministério da
Agricultura e Abastecimento, com cor,
sabor e aroma característico adequado
para o consumo humano ou regional,
inteiro, acondicionado em saco plástico
transparente, tratado, limpo e com
características próprias para o consumo
humano.
Queijo, Tipo Mussarela, fatiado
embalagem padronizada c/ selo SIF.
Fabricado com leite de vaca de boa
qualidade,
não
prensado,
de
consistência semidura/rígida, textura
compacta, odor suave e sabor salgado,
fornecido em bandejas, com SIF.
Validade de 30 (trinta) dias a contar da
data de entrega. Valor referente a 1 KG.
Polpa de Fruta Natural, Congelada,
sabor Acerola, 1kg. Embalagem com
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação ou prazo
de validade, peso liquido e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções da
ANVISA.
Polpa de Fruta Natural, Congelada,
sabor Abacaxi, informação nutricional:
porção de 100g/300ml - valor calórico 31
a 51kcal, carboidrato 7,8 a 12g, proteínas
0,5 a 0,9g, gorduras totais 0,1g, gorduras
saturadas 0, gorduras trans 0g, fibra 0,3
a 2,0g, sódio 0,2 a 60mg. Apresentação:
embalagem com 1kg.
Polpa de Fruta Natural, Congelada,
sabor de Goiaba, in natura, pacote de 1

6.000

3.000

12.000
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1.700
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3.400
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3.000
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kg, com indicação do sabor, prazo de
validade e em temperatura abaixo de
zero graus Celsius, adequada para
transporte.

44

45

46

Carne Bovina, Tipo Corte Traseiro
(Coxão Mole), peça inteira, congelado,
isento de toda e qualquer evidencia de
decomposição, produto próprio para
consumo humano acondicionadas em
embalagem
apropriada
a
vácuo,
contendo informações nutricionais, data
da embalagem, data da validade,
informações do fabricante e contendo o
selo de Inspeção Federal ou selo de
Inspeção Estadual
Carne Bovina, Tipo Coxão Duro, peça
inteira, congelada, transportada e
conservada em temperatura de 12Cº ou
mais frio, com cor, sabor e odor próprios
da carne, firme, consistente, e não
pegajosa, sem manchas enverdeadas,
devendo apresentar-se livre de parasitas
e de qualquer substancia contaminante,
que possa altera-la ou encobrir alguma
alteração, embalagem primária plástica,
atóxica e transparente, embalagem
secundária caixa de papelão reforçado,
com validade mínima de 10 meses da
data de entrega, e suas condições
deverão estar de acordo com o decreto
9.013/17, instrução normativa 22/05,
portaria CVS 05/13, RDC 12/01, RDC
259/02 e alterações posteriores, produto
sujeito a verificação no ato da entrega
aos processos administrativos pelo
Mapa e ANVISA.
Pão Francês, 50g cada pão, 1ª
qualidade, em condições técnicas e
higiênico sanitárias adequadas e
preparado em conformidade com as
exigências da Legislação Sanitária.
Tamanho e coloração uniforme, sem
lesões de origem física ou mecânica,
perfurações e cortes, como também
manchas
bolores
e
sujidades.
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Embalagem em saco plástico atóxico
transparente e resistente.

47

Pão Massa Fina, Tipo Hambúrguer ou
Hot Dog, composto de farinha de trigo,
agua,
sal e
fermento
químico,
acondicionados em sacos de polietileno
atóxicos, resistente e transparente,
dados de identificação, procedência,
informações nutricionais e quantidade do
produto, prazo de validade.

5.700

2.850

11.400

XXX

Constitui Anexo ao presente instrumento a Ata de Formação do Cadastro de Reserva constante do
sistema COMPRASNET – acessível publicamente em www.comprasgovernamentais.gov.br,
contendo o registro das licitantes que aceitaram cotar os gêneros alimentícios acima pelos preços
ora registrados, porventura tenham havido interessados, nos termos do inc. II e § 1º do art. 11 do
Decreto nº 7.892/2013, com a redação dada pelo Decreto nº 8.250/2014.
Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços Órgãos ou Entidades não participantes que
porventura se interessarem na adesão desta, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador
respeitando no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93, no
Decreto Federal nº 7.892/13 e demais legislações relativas a Sistema de Registro de Preços.
Será vedada a possibilidade de adesão separada de itens para os quais a licitante vencedora não
apresentou o menor preço.
O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da
data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.
As especificações técnicas constantes do Edital do Pregão Eletrônico SRP n.º 037/2019-SEMSA,
integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais do Fundo
Municipal de Saúde e do Fornecedor Beneficiário.
Vigia de Nazaré-Pa, ____ de______ de 2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIGIA DE NAZARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
[Autoridade da SEMSA competente para assinar a Ata de Registro de Preços]

[Razão social da empresa]
Representante legal: [nome completo]
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CI: [número e órgão emissor]
CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]
TESTEMUNHAS:
1. __________________________________
CPF Nº
2. __________________________________
CPF Nº

MINUTA DO ENCARTE
Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº XXX, celebrada entre o Município
de VIGIA DE NAZARÉ-PÁ/SEMSA e a Empresa cujos preços estão a seguir registrados, em face à
realização da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 037/2019.

ITENS_REG_PRECOS
Vigia de Nazaré-Pa, ____ de______ de 2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIGIA DE NAZARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
[Autoridade da SEMSA competente para assinar a Ata de Registro de Preços]

[Razão social da empresa]
Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor]
CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]
ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO
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TERMO DE CONTRATO N.º _______ /20__ QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VIGIA DE
NAZARÉ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, GESTORA DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA _______
VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO
PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DO HOSPITAL, ATENÇÃO BÁSICA E SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIGIA DE NAZARÉ.
CONTRATANTE: O Município de Vigia de Nazaré, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde,
gestora do Fundo Municipal de Saúde, situado na Av. Barão do Guajará, s/nº, Castanheira – Vigia
de Nazaré-Pa, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 11.672.396/0001-30, representada pela Sra.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de acordo com a [delegação/subdelegação] de competência contida no
Decreto [nomeação prefeita] n.º ______, de ________.
CONTRATADA: _____________________, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º ______________,
estabelecida [inserir endereço completo], representada pelo seu [inserir cargo], Senhor(a) [inserir
nome completo], portador(a) da Cédula de Identidade n.º _______ [inserir número e órgão
expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) n.º ________________, de acordo com a
representação legal que lhe é outorgada por [procuração/contrato social/estatuto social].
As CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato, instruído no
processo n.º 9/2019-037 SEMSA (Pregão Eletrônico SRP 037/2019-SEMSA), mediante as cláusulas
e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. O presente contrato tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, ATENÇÃO BÁSICA E SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE DE VIGIA DE NAZARÉ, conforme especificações do Anexo II do Edital do Pregão
Eletrônico SRP nº 037/2019-SEMSA.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
1. O valor total deste contrato é de R$ ____(___).
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

1. A despesa orçamentária da execução deste contrato correrá à conta:
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Exercício: 2019
2.1.A despesa orçamentária da execução correrá à contar da Natureza da Despesa xxxxxxxxxxxx
– xxxxxxxxxxxxxx, da Atividade xxxxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxxxxx.
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA
1. O prazo para entrega dos itens são de até 05 (cinco) dias corridos, serão contados após o
recebimento da nota de empenho ou da data da assinatura do contrato.
2. O endereço de entrega do objeto será o seguinte:
2.1. O objeto do Termo de Referência será entregue no almoxarifado da Secretaria Municipal de
Saúde - SEMSA, conforme suas necessidades, à Av. Barão de Guajará (em frente ao Hospital
Municipal de Vigia de Nazaré), s/nº, Bairro: Castanheira - CEP: 68780-000 - Vigia de Nazaré –
PA;

2.2. A licitante vencedora deverá entregar os alimentos do Termo de Referência no horário
comercial, das 08:00hs as 12:00hs e das 14:00hs as 18:00hs.
2.3. O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias corridos, após recebimento da nota de
empenho;
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA
1. O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, em
relação ao fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender o Hospital,
Atenção Básica e Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré.
CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DO OBJETO
1. Durante o período de garantia a CONTRATADA obrigar-se-á a substituir sem ônus para a
Secretaria Municipal de Saúde, os produtos que não estiverem de acordo com as especificações
contidas no Anexo II do Termo de Referência, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar do
dia seguinte ao da notificação de inconformidade.
2. O pedido de substituição dos produtos, durante o período de garantia, poderá ser formalizado via
e-mail ou outro meio hábil de comunicação.
3. A garantia, em todos os casos, engloba a proteção contra qualquer desconformidade com as
especificações do objeto, bem como contra produtos sem o devido controle de qualidade e/ou
entregues fora do prazo estipulado.

4. Caso sejam identificados problemas e/ou discrepâncias em relação às especificações
exigidas, a licitante vencedora deverá substituir os produtos imediatamente;
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5. Os produtos devem estar embalados adequadamente, de forma a permitir a completa
segurança durante o transporte e armazenamento, e em condições satisfatórias para o
consumo.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
1. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas a CONTRATANTE poderá reter, do
montante a pagar, valores para assegurar o pagamento de multas, indenizações e ressarcimentos
devidos pela CONTRATADA.
CLÁUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS DAS PARTES
1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial.
2. A CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas nos Anexos do Edital do Pregão Eletrônico,
deve:
3. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo no fornecimento da avença;
4. Manter, durante a vigência contratual, as condições de habilitação exigidas na licitação, devendo
comunicar a CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições;
5. Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o fornecimento de gêneros alimentícios
perecíveis e não perecíveis que não estiverem de acordo com as especificações contidas no Anexo
II do Termo de Referência e sem o devido controle de qualidade;
6. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a seus bens ou de terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento dos gêneros alimentícios;
7. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da
CONTRATANTE.
2. São expressamente vedadas à CONTRATADA:
1. A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da
CONTRATANTE;
2. A subcontratação para a execução do objeto deste contrato;
3. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, ativo ou
aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissão, assim como de seu
cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, durante a
vigência deste contrato.
4. A CONTRATADA deverá apresentar em seus gêneros alimentícios o comprovante da
autorização de funcionamento expedida pelo órgão competente do Ministério da Saúde – ANVISA.
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5. A CONTRATANTE deve:
1. Expedir a ordem de fornecimento;
2. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel execução
do contrato;
3. Receber os materiais no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da unidade
responsável pelo recebimento;
4. Solicitar a substituição dos seus gêneros alimentícios do contrato que não estiverem de acordo
com as especificações contidas no Anexo II do Termo de Referência e sem o devido controle de
qualidade;
5. Efetuar os pagamentos devidos pela entrega dos materiais, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigências do contrato.
6. Notificar a licitante, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes de cada
um dos itens que compõem o objeto deste contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias;
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
1. Entregar os gêneros alimentícios de acordo com as especificações constantes neste contrato,
mantendo padrão de qualidade da ANVISA.
2. A empresa vendedora deverá fornecer os gêneros alimentícios em até 05 dias corridos a contar
da solicitação, de acordo com a necessidade da administração;
3. Entregar os gêneros alimentícios com padrão de qualidade, devendo responsabilizar-se pela
substituição de qualquer item entregue em desacordo com as descrições constantes neste contrato;
4. A contratada deverá responder por quaisquer prejuízos causados em decorrência de gêneros
alimentícios entregues sem o devido controle de qualidade, procedendo imediatamente aos reparos
ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
5. As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega do produto,
é de total responsabilidade da empresa;
6. Todos os gêneros alimentícios deverão ser transportados em caminhão tipo baú específico para
esse fim, devendo ser previamente higienizados e não conter qualquer substancia que possa
acarretar lesão física, química ou biológica aos alimentos;
7. Os gêneros de características congelados ou refrigerados deverão ser transportados em caminhão
tipo baú refrigerados, de modo a conservar a temperatura e a qualidade dos alimentos no ato da
entrega;
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8. Caso seja detectado alguma falha no fornecimento, que esteja em desconformidade com o
contrato, a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo máximo de 02 (dois) dois
úteis, após a notificação, sem prejuízo dos sansões previsto;
9. Os preços formalizados no contrato permanecerão inalterados durante a execução contratual,
salvo os casos especificados em lei e mediante justificativa formal feita à Secretaria Municipal de
Saúde;
10. Os gêneros alimentícios serão entregues no seguinte endereço Avenida Barão de Guajará s/n
Bairro Castanheira Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré-PA.
11. Aceitar todas as decisões, métodos de inspeção, verificação e controle, obrigando-se a fornecer
todos os dados, elementos e explicações que a Contratada julgar necessário;

12. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, sociais, previdenciários e outros decorrentes
da contratação;
13. Manter todas as condições exigidas no certame licitatório;
CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

1. O fornecedor está sujeito à fiscalização do produto no ato da entrega e posteriormente
através do responsável (fiscal de contrato), o direito de não receber o produto, caso o mesmo
não se encontre em condições satisfatórias ou no caso de o produto não ser de qualidade;
2. Caso o produto seja entregue em desacordo com os requisitos estabelecidos pela
Secretaria de Saúde, ou em quantidade inferior ao estabelecido, à empresa deverá substituílo ou complementá-lo em no máximo 02 (dois) dias úteis;
3. Fica reservado a esta Secretaria de Saúde em qualquer fase do certame, o direito de
realizar testes que comprovem a qualidade do produto ofertado. Para tanto, o produto será
submetido a análises técnicas pertinentes e ficam, desde já, cientes os licitantes de que o
produto considerado insatisfatório em qualquer das análises será automaticamente
recusado, devendo ser, imediatamente, substituído;
4. A empresa vencedora do certame obriga-se a fornecer o objeto a que se refere o Termo
de Referência de acordo estritamente com as especificações nele descritos, sendo de sua
inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu recebimento
não estar em conformidade com as referidas especificações;
5. Nesse caso, serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento até que
sanada a situação, quando ocorrerá um novo recebimento e o reinício de contagem dos prazos;
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6. Não será aceito nenhum produto de baixa qualidade, ou de segunda mão, todo o produto deverá
ser produzido por empresa especializada e legalmente estabelecida.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
1. Durante a vigência deste contrato, a entrega dos produtos será acompanhada e fiscalizada pela
senhora Eliana Alves Linhares, portadora do CPF: 703.676.632-87, funcionária designada fiscal
de contrato, da Secretaria Municipal de Saúde.
2. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor responsável pela
fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja
interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO
1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
1.1 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE
poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados,
já calculados ou estimados.
2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla
defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco)
dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE
adotar, motivadamente, providências acauteladoras.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO
CONTRATO
1. O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e no Decreto nº
7.892/2013 e 5.450/2005 e vincula - se ao Edital e anexos do Pregão Eletrônico SRP n.º 037/2019,
constante do processo nº 9/2019-037 SEMSA, bem como à proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
1. Para efeitos de recebimento definitivo o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e
não perecíveis a CONTRATADA deve apresentar nota fiscal/fatura do fornecimento, em uma única
via, emitida e entregue ao setor responsável pela fiscalização do contrato, com a finalidade de
subsidiar a liquidação e o pagamento.
2. A CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contado do
recebimento definitivo dos produtos e da apresentação do documento fiscal correspondente.
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3. Caso a CONTRATADA opte por efetuar o faturamento por meio de CNPJ (matriz ou filial) distinto
do constante do contrato, deverá comprovar a regularidade fiscal e trabalhista tanto do
estabelecimento contratado como do estabelecimento que efetivamente executar o objeto, por
ocasião dos pagamentos.
8.4. O pagamento será realizado por meio de transferência bancária, creditada na conta corrente da
CONTRATADA.
8.5. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir,
cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores correspondentes a
multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.
8.6. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6%
a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
8.7. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos
moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em
atraso.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES
1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a
Secretaria Municipal de Saúde e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de
até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que:
1.1. Apresentar documentação falsa;
1.2. Fraudar a execução do contrato;
1.3. Comportar-se de modo inidôneo;
1.4. Cometer fraude fiscal; ou
1.5. Fizer declaração falsa.
2. Para os fins do item 1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92,
parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.
3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei
nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, inexecução do objeto ou de falha na
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execução do contrato, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser sancionada,
isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens 4, 5 e 6 abaixo, com as seguintes
sanções:
3.1. Advertência;
3.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré, por prazo não superior a dois anos;
3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso anterior; ou
3.4. Impedimento de licitar e contratar com a Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré e
descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere
o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos.
4. Em caso de inexecução parcial do objeto, a CONTRATADA fica sujeita a multa equivalente a 1%
(um por cento) do valor unitário do bem em atraso, por dia, por unidade, até o limite de 20% (vinte
por cento) do valor empenhado.
4.1. Considera-se inexecução parcial, entre outros, o atraso injustificado no prazo de entrega até o
limite de 05 (cinco) dias corridos.
5. Em caso de inexecução total do objeto, a CONTRATADA fica sujeita à multa de, no máximo, 30%
(trinta por cento) do valor empenhado.
5.1. Considera-se inexecução total, entre outros, o atraso injustificado no prazo de entrega superior
a 05 (cinco) dias corridos.
6. O não cumprimento de obrigação contratual acessória, a exemplo da garantia exigida na Cláusula
Sexta (Garantia dos materiais), sujeitará a CONTRATADA à multa de até 10% (dez por cento) do
valor empenhado.
7. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
7.1. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a
importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
7.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à
CONTRATANTE, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
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8. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas, poderá ser rescindido
unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e
XVII, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

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.
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.
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 DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO
1. O presente Contrato será publicado na imprensa oficial, na forma da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Comum, no Foro da cidade de Vigia
de Nazaré-Pa, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos
previstos no art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) vias de
igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
Vigia de Nazaré-Pá, em [data].
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIGIA DE NAZARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
[Nome da autoridade competente]
[inserir nome do cargo]

CONTRATADA
Representante
Procurador/cargo
TESTEMUNHAS:
____________________________
NOME:
CPF:
RG:

____________________________
NOME:
CPF:
RG
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