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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2016-030101 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9/2016-030101 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ, por intermédio de seu Pregoeiro, 
sediado na PRAÇA 28 DE MAIO, n° 43, CENTRO, CEP: 68.825-000 – Muaná – 
Pará, realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do 
tipo menor preço por Item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 
14 de dezembro de 2006 e 147/2014, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro 
de 2007 e 8,538 de 6 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste 
Edital. 
 
Data da sessão: 22/03/2016 
Horário: 09:00h 
Local: www.cidadecompras.com.br 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, 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. 

 

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

2.1. O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de Muaná; 

2.2. Será participante o seguinte órgão: 

2.1.1. Secretaria Municipal de Educação. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no 

www.cidadecompras.com.br, que permite a participação dos interessados 

na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

http://www.cidadecompras.com.br/
http://www.cidadecompras.com.br/
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3.2. O cadastro no “cidadecompras” poderá ser iniciado no Portal de Compras 

no sítio www.cidadecompras.com.br, com a solicitação de login e senha 

pelo interessado. 

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 uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 

exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 

representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou 

entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais 

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

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada 

imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação, mediante a apresentação dos 

documentos pertinentes e os que estejam com Credenciamento regular no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme 

disposto no §3º do artigo 8º da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 

administrativos, na forma da legislação vigente; 

4.2.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com 

poderes expressos para receber citação e responder administrativa 

ou judicialmente; 

4.2.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 

8.666, de 1993; 

4.2.4. Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, 

concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de 

dissolução ou liquidação; 

4.2.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.2.6. Entidades empresariais controladoras, coligadas ou subsidiárias 

entre si. 

http://www.cidadecompras.com.br/
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4.3. Ao participar do pregão, a licitante está ciente e atesta, sob as penas da lei, 

que: 

4.3.1. Deverá declarar qualquer mudança superveniente das suas 

condições de habilitação e de fornecimento de proposta, assinadas 

por sócio, dirigente ou procurador, a assinatura acompanhada do 

nome completo e número de identidade do declarante; 

4.3.2. Autoriza a Prefeitura a realizar, na sua sede e nos seus 

estabelecimentos, as investigações que se fizerem necessárias para 

conferir a veracidade das informações e documentos prestados pela 

licitante; 

4.3.3. Todos as informações e documentos apresentados ao pregoeiro são 

verdadeiros e autênticos. 

 

5. DO ENVIO DA PROPOSTA 

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico 

até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, 

encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

5.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 

em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras 

suas propostas e lances.  

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, os licitantes poderão retirar ou substituir as 

propostas apresentadas.   

5.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

5.6.1. Valor unitário;  

5.6.2. A quantidade de unidades, observada a quantidade fixada no 

Termo de Referência para cada item; 

5.6.3. Marca; 

5.6.4. Fabricante;  
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5.6.5. Descrição detalhada do objeto: 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; 

5.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o 

fornecedor registrado.  

5.8. 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. 

5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

 

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

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

6.2. 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. 

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

6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 
que somente estas participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre 
o Pregoeiro e os licitantes. 

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

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

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

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

6.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  
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6.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, 
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a 
identificação do licitante.  

6.10. 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.  

6.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação 
expressa do Pregoeiro aos participantes.  

6.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do 
Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento 
iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 
30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o 
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.  

6.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 
proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, 
valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das 
propostas. 

6.14. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 
junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 
identificará em coluna própria as microempresas, empresas de pequeno 
porte e sociedades cooperativas 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 
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 
regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007. 

6.15. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de 
pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa 
de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço 
serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

6.16. 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. 

6.17. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa, 
empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa 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. 
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6.18. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, 
empresa de pequeno porte e equiparados que se encontrem em 
situação de empate, será realizado sorteio para que se identifique a 
primeira que poderá apresentar melhor oferta. 

6.19. Em atendimento ao disposto no art. 48, inciso I, da Lei Complementar 
123/2006, com redação dada pela Lei Complementar 147/2014, os itens 
com valor até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), serão exclusivos para 
microempresas e empresas de pequeno porte, desde que haja pelo 
menos três proponentes nesta condição para cada item. 

§ 1º. Em caso de não haver pelo menos 03 (três) ME ou EPP com 

sede na Região do Marajó (Afuá, Anajás, Bagre, Breves, 

Cachoeira do Arari, Chaves, Curralinho, Gurupá, Melgaço, 

Muaná, Ponta de Pedras, Portel, Salvaterra, São Sebastião da 

Boa Vista, Soure e Santa Cruz do Arari.), é permitida que as 

demais empresas concorram, ressalvadas as vantagens de 

desempate para microempresas e empresas de pequeno porte, 

conforme disposto no art. 49, inciso II, da Lei Complementar 

123/2006. 

§ 2º O disposto no parágrafo anterior também se aplicam às cotas 
de 25% reservadas para microempresas e empresas de pequeno 
porte (art. 48, inciso III, da Lei Complementar 123/2006). 

6.20. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele 
previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 
preferência, sucessivamente, aos bens: 

6.20.1. produzidos no País; 

6.20.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  

6.20.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e 
no desenvolvimento de tecnologia no País. 

6.21. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato 
público para o qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer 
outro processo. 

6.22. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os 
licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante 
mais bem classificado. 

 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o 
Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao 
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preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das 
especificações do objeto. 

7.2. Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível 
com o estimado pela Administração ou manifestamente inexequível. 

7.3. 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.  

7.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por 
meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” 
prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.  

7.4.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 
destacam-se os que contenham as características do material 
ofertado, em compatibilidade com o Termo de Referência, 
minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia ou validade, 
além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, 
folhetos ou propostas.  

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

7.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, 
na ordem de classificação. 

7.6. Caso necessário, o Pregoeiro solicitará do(s) licitante(s) classificado(s) 
em primeiro lugar a apresentação de amostra(s), que deverá(ão) ser 
apresentada(as) no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data 
da solicitação, junto ao Órgão Solicitante, para conferência do  
produto/serviço com as especificações solicitadas no Termo de 
Referência;  

7.6.1. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não 
for(em) aceitável(eis), 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.  

7.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 
“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
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7.8. 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. 

7.8.1. 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. 

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

7.9. 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. 

7.10. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a 
proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado 
para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser 
convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total 
estimado, observado o preço da proposta vencedora. 

7.11. Nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e 
indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, 
trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro e demais encargos 
de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto 
deste Edital e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título; 

7.12. O licitante desde já se compromete a cumprir o prazo de entrega 
rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalização desta 
Administração. 

7.13. O prazo de validade de cada item, não será inferior 12 (doze) meses, a 
contar da entrega no Almoxarifado desta Prefeitura, exceto para aqueles 
que possuam prazo de validade mais curto por razões técnicas 
comprovadas. 

7.14. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar no prazo máximo de 30 (trinta) minutos via e-mail: 
cplmuana@gmail.com as seguintes documentações: 
7.14.1. Proposta de Preço contendo as informações; 

7.14.1.1. Razão Social da empresa;  
7.14.1.2. CNPJ (número);  
7.14.1.3. Número do telefone;  
7.14.1.4. Endereço comercial;  
7.14.1.5. Banco, agência e número da conta corrente da 

licitante;  
7.14.1.6. Descrição do serviço;  
7.14.1.7. Preço unitário e total;  

cplmuana@gmail.com
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7.14.1.8. Quantidade e especificação da embalagem;  
7.14.1.9. Prazo de validade da proposta;  

7.14.2. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou 
indireta de menores, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da 
Constituição Federal de 1988. 

7.14.3. Cópia do Contrato ou Estatuto Social consolidado e suas 
alterações posteriores, de modo a verificar se o objeto social do 
Licitante é compatível com o objeto da licitação. 

7.14.4. Declaração de Adimplência ou Certidão de existência de débito 
com a Secretaria Municipal de Educação. 

a) A certidão, caso ateste existência de débito, não importará em 
desclassificação da proposta, porém será considerada para 
fins de compensação financeira ou parcelamento de débitos. 

b) A referida declaração/certidão deverá ser solicitada pelo 
licitante em papel timbrado da empresa interessada, até 48 
(quarenta e oito) horas antes da data designada para abertura 
da sessão pública no protocolo da Prefeitura/secretaria. 

c) Caso a Secretaria não responda em tempo hábil, a licitante 
deverá encaminhar o protocolo de solicitação. 

d) A referida declaração deverá ser apresentada em original ou 
em cópia autenticada por cartório competente ou pelo 
Pregoeiro. 

7.14.5. Alvará da Vigilância Sanitária. 
7.14.6. Os produtos de origem animal deverão apresentar o Certificado 

de Inspeção Federal e/ou Estadual, junto ao ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

7.14.7. Só será aceito SIE de fabricante instalado no Estado do Pará, já 
que este Serviço de Inspeção Estadual só é válido para aqueles 
que fornecerem dentro do Estado do Pará. Para os demais, será 
cobrado o SIF, eis que o transporte interestadual de produtos de 
origem animal acaba deslocando a competência da realização 
do Serviço de Inspeção para o âmbito federal. 

 
8. DA HABILITAÇÃO  

8.1. 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: 

8.1.1. SICAF; 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ-PA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2016-030101 

10 
PRAÇA 28 DE MAIO, n° 43, CENTRO, CEP: 68825-000 

CNPJ nº 05.105.200/0001-22 

 

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, 

mantido pela Controladoria-Geral da União 

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

8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de 

Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de 

Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

8.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – 

TCU; 

8.1.5. 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. 

8.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o 

licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 

8.2. Os fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores – SICAF deverão encaminhar sua declaração, em 

relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à 

qualificação econômico-financeira e habilitação técnica conforme 

disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

8.2.1. Poderá também consultar os sítios oficiais emissores de 

certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma 

documentação vencida junto ao SICAF. 

8.2.2. Na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o 

licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 2(dois)dias, 

documento válido que comprove o atendimento das exigências 

deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto 

quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, 

empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas, 

conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

8.3. Os licitantes que estiverem ou não cadastrados no Sistema de 

Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, além do nível de 

credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 

2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista, Qualificação 

Técnica e Qualificação Econômico-Financeira. 

8.4. Habilitação jurídica:  

8.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público 

de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva 

sede; 

8.4.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

8.4.3. 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; 

8.4.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão 

expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 

artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do 

Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 

8.4.5. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em 

vigor, com a ata da assembléia 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; 

8.4.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País: decreto de autorização; 

8.4.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

8.5. Regularidade fiscal e trabalhista: 

8.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;  

8.5.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão 

conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais 

tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas 

administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);  

8.5.3. Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS); 
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8.5.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS); 

8.5.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou 

positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 

5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.5.6. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e 

Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao 

seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

8.5.7. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante;  

8.5.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição 

mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do 

domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma 

da lei;  

8.5.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, 

empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa 

enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007,deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, sob pena de inabilitação. No prazo de cinco dias 

prorrogável por igual período a critério da administração. 

8.6. Em relação aos licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema 

de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF no nível da 

Qualificação econômico-financeira, conforme Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte 

documentação: 

8.6.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

8.6.2. 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 
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atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 

(três) meses da data de apresentação da proposta; 

8.6.3. No caso de bens para pronta entrega, não será exigido da 

microempresa, empresa de pequeno porte, nem da sociedade 

cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, a 

apresentação de balanço patrimonial do último exercício 

financeiro (art. 3º do Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 

2007); 

8.6.4. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, 

admite-se a apresentação de balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 

sociedade; 

8.6.5. A comprovação da situação financeira da empresa será 

constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da 

aplicação das fórmulas: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

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

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 

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

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 

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

Passivo Circulante 

8.6.6. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que 

apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer 

dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido 

de 10%(dez por cento) do valor estimado da contratação ou 

item pertinente. 

8.7. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, 

ainda, a qualificação técnica, por meio de:  
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8.7.1   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 fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado. 

8.8. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens 

acima, deverão ser apresentados pelos licitantes, via e-mail 

cplmuana@gmail.com, no prazo de 1 (uma) horas, após solicitação do 

Pregoeiro no sistema eletrônico.  Posteriormente, serão remetidos em 

original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por 

tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que 

conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da imprensa 

oficial, para análise, após encerrado o prazo para o e-mail; 

8.8.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

8.9. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa, e uma vez constatada a 

existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a 

mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após 

solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a 

regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período. 

8.9.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na 

ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa 

de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma 

restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo 

prazo para regularização. 

8.10. 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. 

8.11. Os documentos sem prazo de validade deverão ter sidos expedidos 

com até 90 (noventa) dias de antecedência da data de abertura da 

licitação. 

mailto:pregoeirocameta@hotmail.com


 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ-PA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2016-030101 

15 
PRAÇA 28 DE MAIO, n° 43, CENTRO, CEP: 68825-000 

CNPJ nº 05.105.200/0001-22 

 

8.12. 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. 

8.13. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC 

nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 

aceitação da proposta subsequente. 

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

 

 

 

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 30 (trinta) minutos, a contar da solicitação do Pregoeiro no 

sistema eletrônico e deverá: 

9.1.1. 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. 

9.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do 

licitante vencedor, para fins de pagamento. 

9.2. 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. 

9.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais 

como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a 

Contratada. 

 

10. – DOS RECURSOS 

10.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de 

regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo 

vinte minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de 

recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 
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decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio 

do sistema. 

10.2. 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. 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, 

mas apenas verificará as condições de admissibilidade do 

recurso. 

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção 

de recorrer importará a decadência desse direito. 

10.2.3. 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 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. 

10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. 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. 

11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

 

 

12. DO TERMO DE CONTRATO 
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12.1. Dentro do prazo, o fornecedor registrado poderá ser convocado para 

assinar o Termo de Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados 

de sua convocação. 

12.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 

período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela 

Administração. 

12.3. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não 

comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou 

quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser 

convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de 

classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, 

negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das 

demais cominações legais. 

 

13. DO REAJUSTE 

13.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no 

Termo de Contrato, anexo a este Edital. 

13.2. As contratações decorrentes poderão sofrer alterações, obedecidas às 

disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666.  

14. DO PAGAMENTO 

14.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o 

detalhamento dos produtos/serviços fornecidos, através de ordem 

bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicada pelo 

contratado. 

14.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” 

pelo servidor competente, condicionado este ato à verificação da 

conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos 

produtos/serviços efetivamente entregues. 

14.2.1. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não 

impede o pagamento, se o material tiver sido entregue e 

atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das 

providências tendentes ao sancionamento da empresa e 

rescisão contratual.   



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ-PA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2016-030101 

18 
PRAÇA 28 DE MAIO, n° 43, CENTRO, CEP: 68825-000 

CNPJ nº 05.105.200/0001-22 

 

14.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos 

documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que 

impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação 

financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 

situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

14.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como 

emitida a ordem bancária para pagamento. 

14.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 

14.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não 

sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 

abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário 

favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

14.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada 

não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado 

que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a 

data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada 

mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 

efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 
 
 

I = (6/100) 
365 
 

I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 
6%. 
 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei 8.666/93 e Lei nº 

10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:  

15.1.1. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações 

assumidas em decorrência da contratação; 
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15.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

15.1.3. Fraudar na execução do contrato; 

15.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

15.1.5. Cometer fraude fiscal; 

15.1.6. Não mantiver a proposta; 

15.1.7. Não assinar dentro do prazo de validade da proposta ou não 

assinar o termo de contrato; 

15.2. 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. 

15.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a 

sanção de impedimento. 

15.4. 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. 

15.5. 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. 

15.6. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no item 

16.1 acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e 

criminal, às seguintes sanções: 

15.6.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

15.6.2. Multa moratória de 5% (cinco por cento) por dia de atraso 

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 

20 (vinte) dias; 

15.6.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total 

do contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

15.6.3.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, 

no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada 

de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

15.6.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou 

entidade Contratante, pelo prazo de até dois anos; 
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15.6.5. 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; 

15.7. Também fica sujeito às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, 

de 1993, a Contratada que: 

15.7.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio 

dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

15.7.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

licitação; 

15.7.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

 

16. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

16.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da 

sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

A impugnação poderá ser realizada somente no sistema eletrônico. 
 
16.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e 

quatro horas. 

16.3. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

16.4. 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. 

16.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os 

prazos previstos no certame. 

16.6. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo 

Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão 

disponíveis para consulta por qualquer interessado. 
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17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1. 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. 

17.2. 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.  

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

contratação. 

17.4. 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. 

17.5. 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. 

17.6. 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. 

17.7. 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. 

17.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

17.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.cidadecompras.com.br, nos dias úteis, no qual os autos do 

processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados. 

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

17.10.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

http://www.cidadecompras.com.br/
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17.10.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato. 

 

Muaná/PA, 09 de Março de 2016. 

 

 

 

 

Raimundo de Jesus de Carvalho Pereira 

Pregoeiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFÊNCIA 

                 VALOR VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA  QUANT.  UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$ 

1 ACHOCOLATADO EM PÓ                        1.510  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : A base de: açúcar / cacau / maltodexitrina / 
complexo vitamínico / sal / leite em pó integral, composição 
nutricional mínima (em 100g): 3g de proteína / 1,5g de lipídios 
/ 92g de hidrato de carbono / 393 kcal, embalagem em pacote 
de polietileno, pacote de 400g\ fardo até 10kg. Não inferior a 
120 dias 

     

 
Valor total extenso: 

2 AÇÚCAR REFINADO                    13.980  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Amorfo de primeira qualidade. Obtido de cana 
de açúcar, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, 
isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos 
animais ou vegetais. A embalagem deverá ser uniforme 
quanto ao tipo e peso para a quantidade total solicitada. 
Rotulagem de acordo com as normas vigentes, pacote com 
1kg e fardo com 30kg. Não inferior a 180 dias 

     

 
Valor total extenso: 

3 ALMÔNDEGAS AO MOLHO DE STROGONOF                       1.390  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Contendo os seguintes ingredientes: Carne 
bovina, mecanicamente separada de aves, água, extrato de 
tomate, farinha de trigo, farinha de rosca, fécula de mandioca, 
proteína vegetal, especiarias, sal, açúcar, estabilizante 
tripolifosfato de sódio corante caramelo. Registro no MAPA, e 
rotulagem de acordo com as normas vigentes, lata c\ 830g\ 
fardo de 12 latas. Não inferior a 180 dias 

     

 
Valor total extenso: 
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4 ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1                      6.605  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Longo e fino, de boa qualidade, isento de mofo 
e impureza. A embalagem obrigatoriamente deverá ser 
uniforme quanto ao tipo e peso para a quantidade total 
solicitada. Rotulagem de acordo com as normas vigentes, 
pacote com 1kg e fardo com 30kg. Não inferior a 180 dias 

     

 
Valor total extenso: 

5 AVEIA EM FLOCOS FINOS                        1.715  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Deverá está acondicionado em embalagem 
integra, adequada e resistente. Rotulagem de acordo com as 
normas vigentes, pacote de 400g\ fardo de 10kg. Não inferior 
a 180 dias 

     

 
Valor total extenso: 

6 BISCOITO DE CASTANHA DO PARÁ                       2.010  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Farinha deÿTrigo, Amido deÿMilho, Gordura 
Vegetal Hidrogenada, Açúcar invertido, Sal, Açúcar, castanha-
do-pará, desidratada, pulverizada e granulada, Óleo de 
castanha-do-pará, Bicarbonato de Amônia, Bicarbonato de 
Sódio. Contendo Glúten, pacote de 400g\fardo de até 10k. 
Não inferior a 90 dias 

     

 
Valor total extenso: 

7 BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER                      2.200  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Deverá ser fabricado de matéria prima de 1ª 
qualidade. A embalagem obrigatoriamente deverá ser 
uniforme quanto ao tipo e peso para a quantidade total 
solicitada. Rotulagem de acordo com as normas vigentes, 
pacote de 400g\fardo de até 10k. Não inferior a 180 dias 

     

 
Valor total extenso: 

8 BISCOITO DE CUPUAÇU                       1.680  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : pacote de 400g\fardo de até 10kg. Não inferior 
a 180 dias 

     

 
Valor total extenso: 

9 BISCOITO SEQUILHO SABOR LEITE E COCO                       1.680  QUILO    0,00 0,00 

 

 
Especificação : Fécula de mandioca, açúcar mascavo, clara de 
ovo pasteurizada, coco, óleo de canola, agentes de 
crescimento (pirofosfato ácido de sódio, fécula de mandioca 
ou amido de milho e bicarbonato de sódio), fibra de beterraba, 
estabilizante lecitina de soja e espessantes goma guar e goma 
xantana, pacote de 400g\ fardo de 10kg. Não inferior a 120 
dias 

     

 
Valor total extenso: 

10 BISCOITO WAFFLES SABORES                       1.738  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Pacote de 400g\fardo de até 10kg. Não inferior 
a 180 dias 

     

 
Valor total extenso: 

11 CAFÉ EM PÓ.                         840  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Café torrado, moído, com 100 % de pureza. 
Não deve apresentar sujidade, umidade, rendimento 
insatisfatório, misturas e peso insatisfatório, sabor não 
característico. Deve estar intacta, acondicionada em pacotes 
de até 500 gramas, embalado à vácuo. Valores nutricionais e 
rotulagem de acordo com a legislação vigente, embalagem a 
vacuo de 250g\fardo de 5kg. Não inferior a 90 dias 

     

 
Valor total extenso: 

12 CARNE BOVINA ENLATADA COM COM 
MACAXEIRA                       1.655  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Contendo os seguintes ingredientes: Carne 
bovina, mecanicamente separada, água, macaxeira cozida, 
farinha de trigo, farinha de rosca, fécula de mandioca, proteína 
vegetal, especiarias, sal, açúcar, estabilizante tripolifosfato de 
sódio corante caramelo. Registro no MAPA, e rotulagem de 
acordo com as normas vigentes, lata c\ 830g\ fardo de 12 
latas. Não inferior a 120 dias 

     

 
Valor total extenso: 

13 CARNE BOVINA                       1.830  QUILO    0,00 0,00 
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Especificação : Características Técnicas: Peça de carne 
bovina, cortada em cubos, congelada, sem gordura 
(percentual admitido de até 5% por peça), sem cartilagens e 
nervos. Carne de cor vermelha cereja, elástica, firme e com 
odor agradável. Embalagem: Deve estar intacta. 
Acondicionada em sacos de polipropileno reforçado, contendo 
1Kg e revestido por caixa de papelão (tipo Kraft) ou caixa 
plástica limpa, de até 20 kg, A rotulagem deve conter no 
mínimo as seguintes informações: peso, data de 
processamento, data de validade, carimbo de inspeção 
estadual ou federal, procedência da carne, nome e/ou marca, 
lote e informações nutricionais. Apresentar em anexo a 
proposta documentos que comprovem a inspeção sanitária 
dos produtos fornecidos pela indústria (frigorífico), de acordo 
com a legislação vigente, Acondicionada em sacos de 
polipropileno reforçado, contendo 1Kg e revestido por caixa de 
papelão (tipo Kraft) ou caixa plástica limpa, de até 20 kg. Não 
inferior a 90 dias 

     

 
Valor total extenso: 

14 CHARQUE P.A                       1.975  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Embalagem intacta, dessecada, de 
consistência firme com cor, cheiro e sabor próprio. Isento de 
sujidades, parasitas e materiais estranhos, com registro no 
MAPA. Rotulagem de acordo com as normas vigentes, 
embalagem de 1 a 5 kg\ fardo de 30kg. Não inferior a 90 dias 

     

 
Valor total extenso: 

15 CREME DE LEITE.                       1.070  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Embalagem 200g) Creme de leite UHT, sabor 
suave, consistência firme, embalagem cartonada, não 
amassada, contendo 200g de peso líquido. 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 daAgricultura/SIF/DIPOA. Embalagemde 200G/ 
fardo de 12 latas. Validade mínima a contar da data de 
entrega: 6 meses. 

     

 
Valor total extenso: 

16 EXTRATO DE TOMATE.                         805  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Características Técnicas: Extrato de tomate 
simples e concentrado. O extrato de tomate deve ser 
preparado com frutos maduros, escolhidos, sãos, sem pele e 
sementes. O produto deve estar isento de fermentações e não 
indicar processamento defeituoso. Ingredientes: Tomate, sal e 
açúcar. Embalagem: Deve estar intacta, em latas de flandres 
não apresentando ferrugem, amassamento, vazamento, 
abaulamento ou embalagem Tetra Brik Asséptic de até 1 Kg. 
Prazo de validade. A rotulagem deve conter no mínimo as 
seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data 
de validade, lote e informações nutricionais, embalagemde 
1kg/ fardo de 12 latas. Mínimo de 3 meses a partir da data de 
entrega 

     

 
Valor total extenso: 

17 FEIJÃO PRETO.                      2.240  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Grãos de boa qualidade, isentos de mofo e 
impurezas. A embalagem obrigatoriamente deverá ser 
uniforme quanto ao tipo e peso para a quantidade total 
solicitada. Rotulagem de acordo com as normas vigentes, 
pacote de 1kg\fardo de 30kg. Não inferior a 180 dias 

     

 
Valor total extenso: 

18 FRANGO ESCABECH                         590  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Carne de frango mecanicamente, isento de 
ossos, pele, aponevroses e cartilagem, com molho de tomate. 
Sem glútem, deverá ter fechamento em lata, apresentar rótulo 
de acordo com as normas da ANVISA, lata c\ 830g\ fardo de 
12 latas. Não inferior a 180 dias. 

     

 
Valor total extenso: 

19 LEITE INTEGRAL EM PÓ                      2.050  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Tipo fortificado contendo, ferro e vitaminas "A", 
"C" e "D", embalado em saco plástico, isenta de ferrugem, 
resistentes, não violados. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto, número do registro no Ministério da Agricultura 
SIF/DIPOA e carimbo da inspeção do SIF. pacote aluminizado 
de 200g\ fardo de 10kg. Não inferior a 180 dias 

     

 
Valor total extenso: 

20 LEITE LIQUIDO UHT INTEGRAL                      3.865  QUILO    0,00 0,00 
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Especificação : processado em usina de beneficiamento 
através do sistema Ultra High Temperature (UHT) 
comfiscalização permanente. O produto deve apresentar cor 
branca interior e sabor característico. Contendo 1l. 
Embalagem: acondicionado em embalagem Tetra Pack ou 
Tetra BrickAsseptic. Deverá trazer informações gerais, data de 
fabricação e validade bem visíveis e clara, as bordas do fecho 
de vedação da embalagem devem estar perfeitas, sem 
orifícios ou defeitos que prejudiquem a qualidade e o valo 
nutricional do produto. O produto não devera apresentar sinais 
de sujidade, corpos estranhos ao produto, cor não 
característica do produto, sabo ácido intenso ou problemas de 
vedação na embalagem,Embalagem Tetra Pack de 1l. Não 
inferior a 90 dias 

     

 
Valor total extenso: 

21 MACARRÃO TIPO PENNE                      2.240  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Tipo sêmola - Isento de mofo (manchas 
esverdeadas com pontos brancos e cinza), de odores 
estranhos e de substâncias nocivas. Rotulagem de acordo 
com as normas vigentes, pacote com 500g\fardo de 5kg Não 
inferior a 180 dias 

     

 
Valor total extenso: 

22 MACARRÃO ESPAGUETH                      2.445  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Tipo sêmola - Isento de mofo (manchas 
esverdeadas com pontos brancos e cinza), de odores 
estranhos e de substâncias nocivas. Rotulagem de acordo 
com as normas vigentes, embalagem de 250g\fardo de 6kg. 
Não inferior a 180 dias 

     

 
Valor total extenso: 

23 MARGARINA CREMOSA COM SAL                         535  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Produzida exclusivamente de gordura vegetal, 
com adição de sal, em potes de polipropileno resistentes, que 
garantam a integridade do produto até o momento do 
consumo. Com registro no MAPA. Rotulagem de acordo com 
as normas vigentes, embalagem de 250g\fardo de 6kg Não 
inferior a 180 dias, embalagem de 250g\fardo de 6kg. Não 
inferior a 180 dias 

     

 
Valor total extenso: 

24 MASSA PARA SOPA                      2.045  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Tipo sêmola - Isento de mofo (manchas 
esverdeadas com pontos brancos e cinza), de odores 
estranhos e de substâncias nocivas. Rotulagem de acordo 
com as normas vigentes, embalagem de 250g\fardo de 6kg. 
Não inferior a 180 dias 

     

 
Valor total extenso: 

25 MISTURA PARA O PREPARO DE ARROZ COM 
LINGUIÇA, CALABREZA E LEGUMES                         590  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Embalagem Primária: saco de polietileno 
leitoso contendo 01 kg acondicionado em caixa de papelão 
com total de até 12 kg. Rotulagem de acordo com as normas 
vigentes, Pacote aluminizado de 1kg\fardo de 12kg Não 
inferior a 180 dias 

     

 
Valor total extenso: 

26 MISTURA PARA O PREPARO DE ARROZ DOCE                       1.655  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Embalagem Primária: saco de polietileno 
leitoso contendo 01 kg acondicionado em caixa de papelão 
com total de até 12 kg. Rotulagem de acordo com as normas 
vigentes, Pacote aluminizado de 1kg\fardo de 12kg Não 
inferior a 180 dias 

     

 
Valor total extenso: 

27 MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LÁCTEA 
SABOR CHOCOLATE COM MALTE                       1.655  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Embalagem Primária: saco de polietileno 
leitoso contendo 01 kg acondicionado em caixa de papelão 
com total de até 12 kg. Rotulagem de acordo com as normas 
vigentes, Pacote aluminizado de 1kg\fardo de 12kg Não 
inferior a 180 dias 

     

 
Valor total extenso: 

28 MISTURA PARA O PREPARO DE BEDIDA LÁCTEA 
DE MORANGO                       1.280  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Embalagem Primária: saco de polietileno 
leitoso contendo 01 kg acondicionado em caixa de papelão 
com total de até 12 kg. Rotulagem de acordo com as normas 
vigentes, Pacote aluminizado de 1kg\fardo de 12kg. Não 
inferior a 180 dias 
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Valor total extenso: 

29 MISTURA PARA O PREPARO DE CANJIQUINHA                       1.070  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Embalagem Primária: saco de polietileno 
leitoso contendo 01 kg acondicionado em caixa de papelão 
com total de até 12 kg. Rotulagem de acordo com as normas 
vigentes, Pacote aluminizado de 1kg\fardo de 12kg. Não 
inferior a 180 dias 

     

 
Valor total extenso: 

30 MISTURA PARA O PREPARO DE MINGAU DE 
FARINHA LÁCTEA COM COCO                       1.280  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Embalagem Primária: saco de polietileno 
leitoso contendo 01 kg acondicionado em caixa de papelão 
com total de até 12 kg. Rotulagem de acordo com as normas 
vigentes, Pacote aluminizado de 1kg\fardo de 12kg Não 
inferior a 180 dias 

     

 
Valor total extenso: 

31 MISTURA PARA O PREPARO DE MINGAU DE 
MILHO COM COCO                          915  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Embalagem Primária: saco de polietileno 
leitoso contendo 01 kg acondicionado em caixa de papelão 
com total de até 12 kg. Rotulagem de acordo com as normas 
vigentes, Pacote aluminizado de 1kg\fardo de 12kg. Não 
inferior a 180 dias 

     

 
Valor total extenso: 

32 MISTURA PARA O PREPARO DE MINGAU DE 
TAPIOCA COM COCO                       1.070  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Embalagem Primária: saco de polietileno 
leitoso contendo 01 kg acondicionado em caixa de papelão 
com total de até 12 kg. Rotulagem de acordo com as normas 
vigentes, Pacote aluminizado de 1kg\fardo de 12kg. Não 
inferior a 180 dias 

     

 
Valor total extenso: 

33 PÓ PARA O PREPARO DE PUDIM CURAU                         705  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Embalagem Primária: saco de polietileno 
leitoso contendo 01 kg acondicionado em caixa de papelão 
com total de até 12 kg. Rotulagem de acordo com as normas 
vigentes,Pacote aluminizado de 1kg\fardo de 12kg. Não 
inferior a 180 dias 

     

 
Valor total extenso: 

34 MISTURA PARA O PREPARO DE RISOTO DE 
FEIJÃO COM CHARQUE                         590  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Embalagem Primária: saco de polietileno 
leitoso contendo 01 kg acondicionado em caixa de papelão 
com total de até 12 kg. Rotulagem de acordo com as normas 
vigentes, Pacote aluminizado de 1kg\fardo de 12kg. Não 
inferior a 180 dias 

     

 
Valor total extenso: 

35 MISTURA PARA O PREPARO DE SOPA DE 
BATATA INGLESA C FRANGO E SALSA                         590  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Embalagem Primária: saco de polietileno 
leitoso contendo 01 kg acondicionado em caixa de papelão 
com total de até 12 kg. Rotulagem de acordo com as normas 
vigentes, Pacote aluminizado de 1kg\fardo de 12kg. Não 
inferior a 180 dias 

     

 
Valor total extenso: 

36 MISTURA PARA O PREPARO DE SOPA DE 
MACARRÃO ALFABETO COM CHARQUE E SALSA                          710  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Embalagem Primária: saco de polietileno 
leitoso contendo 01 kg acondicionado em caixa de papelão 
com total de até 12 kg. Rotulagem de acordo com as normas 
vigentes, Pacote aluminizado de 1kg\fardo de 12kg. Não 
inferior a 180 dias 

     

 
Valor total extenso: 

37 
MISTURA PARA O PREPARO DE SOPA DE 
MACARRÃO COM CARNE, REPOLHO, CENOURA 
E BATATA                          710  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Embalagem Primária: saco de polietileno 
leitoso contendo 01 kg acondicionado em caixa de papelão 
com total de até 12 kg. Rotulagem de acordo com as normas 
vigentes, Pacote aluminizado de 1kg\fardo de 12kg. Não 
inferior a 180 dias 

     

 
Valor total extenso: 
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38 MISTURA PARA O PREPARO RISOTO DE ARROZ 
A GREGA COM FRANGO                       1.070  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Embalagem Primária: saco de polietileno 
leitoso contendo 01 kg acondicionado em caixa de papelão 
com total de até 12 kg. Rotulagem de acordo com as normas 
vigentes, Pacote aluminizado de 1kg\fardo de 12kg. Não 
inferior a 180 dias 

     

 
Valor total extenso: 

39 OLEO DE SOJA.                      2.620  LITRO    0,00 0,00 

 

Especificação : Obtido de matéria prima vegetal em bom 
estado sanitário, deve estar isento de substâncias estranhas a 
sua composição. Aspecto límpido, cor e odor característicos. 
Rotulagem de acordo com as normas vigentes, garrafa pet de 
900 ml\ fardo de 20 und. Não inferior a 180 dias 

     

 
Valor total extenso: 

40 PAO FRANCES                  106.848  UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Farinha de trigo enriquecida c/ ferro, fermento, 
pão c/ 50 gr cada unidade. Produção diária 

     

 
Valor total extenso: 

41 PAO MASSA FINA                   53.408  UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Farinha de trigo enriquecida c/ ferro, fermento, 
pão c/ 50 gr cada unidade. Produção diária 

     

 
Valor total extenso: 

42 SAL REFINADO IODADO                       1.200  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Obtido de matéria prima vegetal em bom 
estado sanitário. Deverá estar isento de substâncias estranhas 
a sua composição. Aspecto límpido, cor e odor característicos. 
Rotulagem de acordo com as normas vigentes, pacote de 1kg\ 
fardo de 30kg. Não inferior a 180 dias 

     

 
Valor total extenso: 

43 SALSICHA AO MOLHO                       1.390  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Tipo Hot Dog, a base de carnes íntegras 
bovinas / glicose/ sal / molho de tomate feito com polpa de 
tomate (extrato de tomate), água, amido de milho, cebola, 
alho, grãos de milho verde e ervilha, não pode conter soja, lata 
c\ 830g\ fardo de 12 latas. Não inferior a 180 dias 

     

 
Valor total extenso: 

44 SARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL EM LATA                         980  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Produto elaborado com sardinhas íntegras, 
descabeçadas, descamadas, evisceradas e livres de 
nadadeiras, conservado em óleo comestível, lata de 135 g, 
sistema abre fácil, fardo de 50 unid. Não inferior a 180 dias 

     

 
Valor total extenso: 

45 SUCO CONCENTRADO.                      3.050  LITRO    0,00 0,00 

 

Especificação : Sabor misto - contendo as seguintes 
especificações: Embalagem primária, caixa tetrapak de até 01 
litro do produto, podendo ser diluído em no mínimo 15 litros de 
água, não sendo necessário a adição de açúcar. Rendimento 
aproximado de 80 porções de 200 ml. Valores nutricionais do 
produto e rotulagem de acordo com as normas vigentes, 
embalagem de 500 ml, pacote com 12 unid. Não inferior a 180 
dias 

     

 
Valor total extenso: 

46 VINAGRE DE ALCOOL.                       1.000  LITRO    0,00 0,00 

 

Especificação : Embalagem com 500 ml, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade. O produto devera ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde, Embalagem plástica de 
500 ml, caixa com 12 unidades. Não inferior a 120 dias 

     

 
Valor total extenso: 

47 FILE DE PEIXE                      3.205  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Filé de PEIXE sem pele e sem espinhas, 
limpos e com as características organolépticas mantidas, 
Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, 
transparente e resistente, peso líquido de 1 ou 2 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. Não 
inferior a 06 meses 

     

 
Valor total extenso: 
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48 FRANGO CAIPIRÃO                       4.175  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Frango CAIPIRÃO inteiro, de 1ª qualidade, 
congelado. Deve ser de odor agradável e cor características. 
Embalados em pacotes de polipropileno reforçado de até 1kg. 
A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: 
peso, data de processamento, data de validade, carimbo de 
inspeção estadual ou federal,procedência da carne, nome 
e/ou marca, lote e informações nutricionais. Prazo de validade 
mínimo de 3 meses a partir da data de entrega 

     

 
Valor total extenso: 

49 OVO DE GALINHA                         655  QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Caracteristica do produto: vermelhos, tipo 
grande, frescos, selecionados com embalagem primária 
atóxica em dúzias e embalagem secundária de papelão 
atóxica resistente, e não reutilizadas. Produto isento de 
rachaduras, estufamento, sem sujidades. Casca de ovo limpa, 
áspera, fosca, odor e aspectos característicos. Embalagem 
deverá ser tipo pet, estar devidamente rotulada contendo os 
dizeres tipo colonial, com registro nos órgãos de inspeção 
sanitária. Transporte fechado conforme legislação vigente. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 20 dias no 
momento da entrega (Apresentar amostra, ficha técnica, laudo 
e certificado de inspeção) 

     

 
Valor total extenso: 

     
TToottaall  ::  0,00 
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ANEXO II 

MINUTA DE CONTRATO 
 
 

O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ, neste ato denominado 

CONTRATAN TE, com sede na Praça 28 de Maio, nº 43, inscrito no CNPJ (MF) sob o 

nº 05.105.200/0001 -22, representado pelo(a) Sr.(a)  e, de outro lado a firma 

____________________., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº ______________, 

estabelecida ________________________________doravante denominada 

simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) 

____________________________, portador da Cédula de Identidade nº ______ SSP/__  

e CPF (MF) nº _________________,têm entre si justo e avençado, e celebram o 

presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº ________ e a 

proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando -se  

CONTRATANTE  e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520 /02 e da 

Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1. O presente Contrato tem como objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 

1.    O valor deste contrato,  de R$.............................( ..................................). 

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta 

apresentada pela CONTRATADA no Pregão _________ e na Cláusula Primeira deste 

instrumento são meramente estimativos, não acarretando à Administração do 

CONTRATANTE qualquer obrigação quatno a sua execução ou pagamento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL 

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº    __________, 

realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 

8.666/93e nas deamis normas vigentes. 
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CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas 

cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, 

supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito 

privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do 

artigo 55 do mesmo diploma legal. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

1. O prazo de vigência deste Contrato será de , com validade e efi cácia legal após a 

publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devend-ose 

excluir o primeiro e incluir o último. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

1. Caberá ao CONTRATANTE: 

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do 

CONTRATANTE para a entrega dos produtos; 

1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato; 

1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

empregados da CONTRATADA; 

1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos; 

1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação ser feita pelo 

Serviço de Almoxarifado; 

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de 

Almoxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato; 

1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos 

produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

1. Caberá à CONTRATADA: 

1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos 

serviços, tais como: 

a) salários; 
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b) seguros de acidentes; 

c) taxas, impostos e contribuições; 

d) indenizações; 

e) vale-refeição; 

f) vales-transportes; e 

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, 

porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, 

devendo substituir  

imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às 

normas disciplinares do  

CONTRATANTE; 

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do 

CONTRATANTE; 

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o 

fornecimento do produot, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade  

a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade 

do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregdaos 

durante o fornecimento do produto; 

1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo 

com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis 

após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de 

Almoxarifado; 

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consum o, no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação 

expedida peol Serviço de Almoxarifado; 

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, 

qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar 

necessário; e 

1.10 - a obrigação de manter -se, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações  

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação ixigida no Pregão nº 

______. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E 

FISCAIS 
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1. À CONTRATADA caberá, ainda: 

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na 

época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício 

com o CONTRATANTE; 

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência 

da espé cie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou 

em conexão com ele, ainda que acontecoid em dependência do CONTRATANTE; 

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, 

conexão continência; e 1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e 

comer ciais resultantes da adjudicação deste Contrato. 

1.5 - assumir a CONTRATADA, que não possui em seu quadro de pessoal emp  

regado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal de  

1988 (Lei n° 9.854, de 1999); 

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos esta belecidos no 

item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do 

CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a 

CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 

passiva, para com o CONTRATANTE. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

1.1 -  expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de 

pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato; 

1.2 -  expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo 

se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e 

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto 

deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, 

representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e 

subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 
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2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado 

para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MUANÁ, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração da 

CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la 

administrativamente sempre que for necessário. 

 

CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO 

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do prod uto caberá ao Chefe 

do Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para 

esse fim. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA 

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da 

dotação orçamentária Exercício 2016 Atividade 0606.123060251.2.022 Manutenção da 

Merenda Escolar PNAE Pré-Escola, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de 

Consumo, Exercício 2016 Atividade 0606.310260251.2.023 Manutenção da Merenda 

Escolar PNAE Ensino Fundamental, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Mate rial de 

Consumo, Exercício 2016 Atividade 0606.123060251.2.024 Manutenção da 

Alimentação Escolar-PNAE Ensino Médio, Classificação econômica 3.3.90.30.00 

Material de Consumo, Exercício 2016 Atividade 0606.310260251.2.025 Manutenção da 

Merenda Escolar PNAE EJA , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de 

Consumo, Exercício 2016 Atividade 0606.121220037.2.017 Manutenção da Secretaria 

Municipal de Educação, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 

1. A CONTRATADA deverá apresentar  nota fiscal para liquidação e pagamento da 

despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente 

ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto 

a PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ. 

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das 

guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a 

Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o 

FGTS, em original ou em fotocópia autenticada. 

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da 

atestação, os pr odutos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou 

em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes 

a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato. 

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 
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liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos 

preços, ou em compensação financeira por atraso de pagamento. 

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não 

tenha concorrido de alguma  

forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação fin anceira devida 

pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo 

pagamento da parcela, ser a seguinte: 

EM = I x N x VP 

Onde: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP  =  Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação  financeira = 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX)   

    ____ 

    365 

I = (6/100) 

    _______ 

      365 

I = 0,0001644 

TX  = Percentual da taxa anual  = 6%. 

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser 

apresentada posteriormente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, 

desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação 

das devidas justificativas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste 

Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os 
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acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado 

sobre ova lor a ser contratado. 

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, 

salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e 

demais obrigações assumidas,  

a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

1.1 - advertência; 

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de 

inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 

comunicação oficial; 

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por o corrência, até o 

máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a 

CONTRATADA , injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, 

deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas 

nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 

15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial; 

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por oc orrência, até o 

máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a 

CONTRATADA , injustificadamente ou por motivo não aceito  

pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de 

Fornecimento previstas nos sub itens  

1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias, contado da comunicação oficial; 

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração da PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ, por até 2 (dois) anos. 

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pú blica, pelo prazo de 

até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicoau  penalidade, a CONTRATADA 

que: 

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato; 

2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente; 

2.3 - comportar-se de modo inidôneo; 

2.4 - fizer declaração falsa; 

2.5 - cometer fraude fiscal; 
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2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato; 

2.7- não celebrar o contrato; 

2.8- deixar de entregar documentação exigida no certame; 

2.9- apresentar documentação falsa. 

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao 

cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no 

que couber, às demai s penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 

aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados 

no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a 

Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA 

juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

1. A inexecução total ou parcial do Contrato  enseja a sua rescisã o, conforme disposto 

nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

2. A rescisão do Contrato poderá ser: 

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, 

nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, 

notific ando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 

desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE; 

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de a utorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À 

PROPOSTA DA CONTRATADA 

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº _____, cuja realização decorre 

da autorização do Sr(a). , e da proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 
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1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de 

MUANÁ, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. E, para 

firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de 

igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas 

pelas representantes das parte, 
  
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 MUANÁ - PA, em ___ de ______________ de ____. 

             __________________________      ________________________ 

                            CONTRATANTE                       CONTRATADA(O) 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 
1.___________________________       2.___________________________ 
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