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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

 

 

MODALIDADE 

 

PREGÃO PRESENCIAL No004/2018CPL/PMA-

REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 

 
 

 

O B J E T O 
 

Registro de preços para eventual Aquisição de gêneros 

alimentícios destinados aos Programas de Alimentação 

Escolar, quando deles o Fundo Municipal de Educação 

necessitar. 

 

 

 

 

 

 

Data: 23/02/2018 às 08:00 horas 

Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de AFUÁ, sito na Praça Albertino 

Baraúna, s/nº - Afuá, Estado do Pará. 
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Prezados (as) Senhores (as): 

 

Visando eventual necessidade de comunicação direta entre esta 

Prefeitura Municipal de Afuá - Setor de Licitações e as empresas 

interessadas em participar da presente licitação, solicitamos preencher 

e enviar os dados do Termo de Recebimento de Edital para o fax (96) 

3689.1110 ou e-mail: licitacaominga@hotmail.com. 

  

O não envio dos dados eximirá a Administração de responsabilidade de 

comunicação direta de eventos relacionados ao procedimento 

licitatório, ressalvada a obrigatoriedade, pela legislação de referência, 

de sua publicação na Imprensa Oficial e/ou em jornal de grande 

circulação. 

 

Afuá - Pará, 15 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

MARCIO ANTONIO FERREIRA NERY 

Pregoeiro da PMA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:licitacaominga@hotmail.com
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TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2018 - PMA 

 

 

OBJETO: Registro de preços para eventual Aquisição de gêneros 

alimentícios destinados aos Programas de Alimentação Escolar, quando 

deles o Fundo Municipal de Educação necessitar. 
 

NOME EMPRESARIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

NOME PARA CONTATO: 

TELEFONE:  FAX: 

CIDADE/ESTADO:  

E-MAIL: 

Recebemos da Prefeitura Municipal de Afuá - Setor de Licitações, nesta data, 

cópia do Edital da Licitação acima identificada. 

 

__________________________,_____de ______________ de 2018 

 

________________________________________ 

Assinatura 

(Assinatura é opcional e caso de envio por e-mail) 
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018/CPL/PMA 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ/PA, com sede na Praça 

Albertino Baraúna, s/nº, Centro, Afuá/PA, por intermédio do 

Pregoeiro MÁRCIO ANTONIO FERREIRA NERY, designado pelo 

Decreto nº 002 de 02 de janeiro de 2018 e a equipe de apoio 

e Processo Administrativo nº 025/2018, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 

nº004/2018, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para eventual 

Aquisição de gêneros alimentícios destinados aos Programas 

de Alimentação Escolar, quando deles o Fundo Municipal de 

Educação necessitar. O presente certame licitatório reger-se-

á pelas normas contidas na Lei Federal n° 10.520, de 17/07/02, 

pelas disposições fixadas neste edital, seus anexos, aplicando-

se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei 

Federal n°8.666, de 21/06/93, republicada em 06/07/94, 

Decreto Federal nº 3.555, de 08/08/00, Decreto Federal nº 

5.450 de 31/05/05, e demais legislações pertinentes e as 

condições do presente edital. 

 

O Edital poderá ser obtido no site: www.afua.pa.gov.br  

Na hipótese de ocorrer feriado ou fato impeditivo, os quais 

impeçam a realização da sessão pública na data 

determinada acima, fica a mesma adiada para o primeiro 

dia útil imediato, no mesmo local e hora, ou em outro a ser 

definido. 

 

ABERTURA: 23 de fevereiro, às 08 horas, na Sala da Comissão 

Permanente de Licitação da PMA, situada na Praça Albertino 

Baraúna, s/nº, AFUÁ, Estado do Pará. Havendo a necessidade 

da sessão pública se prorrogar, a mesma se fará nos dias 

subsequentes à data de abertura, sempre obedecendo aos 

horários de funcionamento de expediente do Paço 

Municipal. 

 

Decorridos 10 (dez) minutos do horário acima estabelecido, o 

Pregoeiro dará início à abertura dos envelopes, não sendo 

http://www.afua.pa.gov.br/
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permitido, a partir de então, o recebimento de quaisquer 

outros envelopes. Na hipótese de não haver expediente 

nesta data, a abertura da licitação ocorrerá no primeiro dia 

útil subsequente, no mesmo horário e local.  

 

1 - DO OBJETO  

1.1 - OBJETO: Registro de preços para eventual Aquisição de 

gêneros alimentícios destinados aos Programas de 

Alimentação Escolar, quando deles o Fundo municipal de 

Educação necessitar. 

2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

2.1 - Poderão participar deste Pregão, os interessados que 

atenderem a todas as exigências deste Edital.  

2.2 - Não poderão participar desta licitação:  

a) servidor, dirigente da Prefeitura Municipal de Afuá, ou 

responsável pela licitação;  

b) empresas que tenham sido penalizadas, pela Prefeitura 

Municipal de Afuá, com a pena constante do Art. 87, III, da 

Lei nº 8.666/93;  

c) empresas que tenham sido penalizadas com a pena 

constante do Art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93.  

2.3 - Não é permitida a formação de consórcios para a 

participação desta licitação.  

2.4 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ recomenda às 

licitantes que leia com atenção o presente Edital.  

2.5 – A retirada do edital, será feita até 2 dias uteis que 

antecedem a abertura do edital, período em que se encerra 

também a apresentação de impugnação do mesmo.  

2.6 – A empresa deverá ter obrigatoriamente no ato de 

assinatura do contrato o certificado digital.  

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO  

3.2.1 – Só poderá deliberar em nome do proponente, 

formulando ofertas/lances de preços praticar demais atos 

pertinentes ao certame, o representante munido dos 

seguintes documentos:  

a) Copia do RG e CPF (apresentado em cópia autenticada 

ou simples desde que junto esteja o original);  
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b) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial com 

data de expedição de no máximo 90 (noventa) dias 

anteriores a data de julgamento do procedimento licitatório; 

c) Instrumento público de procuração ou Termo de 

Credenciamento (Anexo II) com firma reconhecida com 

poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar 

todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do 

proponente;  

d) Cópia do registro comercial (se empresa individual) ou 

cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, devidamente registrado (se sociedades comerciais) ou 

cópia do registro do ato constitutivo (se sociedades civis); 

e) Declaração de Cumprimento dos Requisitos de 

Habilitação, Anexo III;  

f) Declaração de Inexistência de Fato Superveniente, Anexo 

IV;  

g) Declaração de Aceitação da Licitação, anexo V;  

h) Devera apresentar fora do envelope, declaração de 

microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao 

exercício dos benefícios previsto nos artigos 42 a 45 da Lei 

Complementar n° 123/06, de acordo como o modelo 

estabelecido no anexo do edital. 

3.2.3 – Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por 

procuração legal, poderá representar mais de um licitante.  

3.2.4 – Se o representante for sócio, proprietário, dirigente ou 

assemelhado da empresa proponente deverá apresentar a 

carteira de identidade ou outro documento equivalente com 

foto, juntamente com a cópia autenticada do Estatuto, 

Contrato Social ou equivalente que expresse seus poderes 

para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 

tal investidura.  

– Caso o credenciamento seja efetuado por meio de 

procuração por instrumento público o licitante fica 

dispensado de apresentar o documento especificado no 

item “C”.  

4 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS ENVELOPES 
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4.1 - A entrega da proposta comercial e dos documentos de 

habilitação será feita no local, data e horário indicados no 

preâmbulo do presente edital, em envelopes distintos, 

devidamente lacrados, contendo referência ao presente 

certame e indicando as seguintes informações:  

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018  

ENVELOPE “A” - PROPOSTA COMERCIAL  

RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ:  

TELEFONE:  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ  

PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018  

ENVELOPE “B” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

RAZÃOSOCIAL:  

CNPJ:  

TELEFONE:  

5 - DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA 

COMERCIAL - ENVELOPE “A”  

5.1 - A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado 

da empresa e nele faça constar todos os dados, tais como 

(nome de fantasia, razão social, CNPJ, Inscrição Estadual, 

Inscrição Municipal, endereço completo, telefones. Fax, 

email), em 01 (uma) via, datilografada ou digitada, datada e 

assinada na parte final, rubricada em todas as suas folhas 

pelo representante legal da licitante, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas, ou ressalvas.  

a)- orçamento discriminado em preços unitário e total, por 

ITEM, para o serviço a ser fornecido, em algarismos e por 

extenso(o valor total do item), prevalecendo este último em 

caso de divergências, com no máximo duas casas decimais, 

em moeda corrente nacional, sendo que o preço proposto 

na proposta escrita e naquele que por ventura vier a ser 

ofertados através de lances verbais, estão incluídos todos os 

impostos, taxas, emolumentos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, contribuições fiscais e 
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parafiscais, despesas com mão de obra, locomoção, seguro 

acidente, comissões, fretes, despesas financeiras e 

operacionais, bem como outras despesas de qualquer 

natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita execução 

do objeto da licitação;  

b) prazo mínimo de validade da proposta de 60 (sessenta) 

dias, a contar da data da reunião do Pregão. Se na proposta 

não constar prazo de validade, subentende-se 60 (sessenta) 

dias;  

c) a entrega do objeto, será em até (dez) dias após o 

recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento. 

d) descrição e especificação claras e completas do bem ou 

serviço a ser fornecido, de acordo com as especificações 

técnicas (Anexo I), informando-se a marca e modelo;  

e) em caso de divergência entre os preços unitários e totais, 

serão considerados os primeiros e entre os expressos em 

algarismos e expressos por extenso, será considerado este 

último;  

d) a proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, 

sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou 

qualquer outra condição não prevista no Edital.  

e) após a apresentação da proposta não cabe desistência, 

salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e 

aceito pelo pregoeiro;  

f) não serão aceitas as propostas ou documentos enviados 

por via postal ou outro meio eletrônico.  

5.2 - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade 

das informações e dos documentos apresentados em 

qualquer fase da licitação.  

5.3 - Ao apresentar a proposta na forma requerida, fica 

subentendido que a licitante aceita, irrestritamente, todas as 

condições estabelecidas no presente edital.  

5.4 - Serão desclassificadas as propostas que:  

a) não atendam às exigências e requisitos estabelecidos 

neste Edital, ou imponham condições, ou contiverem 

emendas, rasuras ou entrelinhas;  
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b) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou 

defeitos capazes de dificultar o julgamento.  

6 - DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

- ENVELOPE “B”  

6.1 – Deverão ser apresentados os documentos, abaixo 

relacionados, em original, em cópia autenticada ou ainda 

em cópia simples neste caso, mediante a apresentação dos 

originais, para conferência e autenticação, com 24 horas de 

antecedência do horário marcado para o credenciamento. 

6.1.1 - Habilitação Jurídica:  

a)- Cópia da cédula de identidade e CPF dos sócios;  

b)- registro comercial, no caso de empresa individual;  

c)- ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhados de documentos que comprovem a eleição 

de seus administradores;  

d)- comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de 

sociedades civis, acompanhado de prova da composição 

da diretoria em exercício;  

e)- decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

6.1.2 - Regularidade Fiscal:  

a) Prova de inscrição no Cadastro nacional de Pessoa 

Jurídica - CNPJ;  

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e 

municipal, relativo ao domicilio ou sede da licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual;  

c) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela 

Caixa Econômica Federal;  

d) Certidão Conjunta (Tributos e Contribuições Federais e 

Divida Ativa da União), expedida pela Secretaria da Receita 

Federal; 
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e) Certidão de Regularidade Fiscal da Fazenda Estadual, do 

domicílio ou sede do licitante;  

f) Certidão Negativa de Débito da Fazenda Municipal, do 

domicílio ou sede do licitante;  

g) CRC - Certificado de Registro Cadastral emitido pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ (relação de documentos 

CRC conforme anexo VII do edital). 

h) Alvará de Funcionamento.  

i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT;  

j) EMISSÃO DA CNIT - EXPEDIDA PELO MINISTERIO DE 

TRABALHO. 

l) FIC – Ficha de Inscrição do Contribuinte;  

m) Alvará Sanitário (MUNICIPAL, ESTADUAL OU FEDERAL) 

n) Declaração da proponente de que não possui em seu 

quadro pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) 

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 

7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99), de 

acordo com o modelo ANEXO III deste Edital;  

- As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) 

por ocasião da participação em certames licitatórios, 

deverão apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

esta apresente alguma restrição, conforme determina a Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 - 

alterações nas Leis de Licitação. 

6.1.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

a) - A licitante deverá apresentar, juntamente com sua 

habilitação, um (01) atestado de capacidade técnica 

comprovando o fornecimento de produtos e serviços similares 

ao solicitado neste Edital.  

b) A Licitante deverá apresentar juntamente com a sua 

habilitação, Carta de Adimplência emitido pela Prefeitura 

Municipal de Afuá.  

6.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA  
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a) Certidão negativa referente a protesto, falência ou 

recuperação judicial da matriz (sede da pessoa jurídica), 

quando houver filial no local da prestação do serviço, 

apresentar também certidão da filial, e de execução 

patrimonial, expedida no domicilio em nome dos sócios 

titulares. 

c) - Balanço patrimonial e demonstração contábeis do último 

exercício social devidamente registrado, que comprovem a 

boa situação financeira da empresa, vedada a substituição 

por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 

03 (três) meses da data de apresentação da proposta.  

d) - A boa situação financeira, a que se refere a o sub-item 

6.1.4, letra ”b”, estará comprovada na hipótese de a licitante 

dispor Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC) superiores a 1 (um inteiro), calculado 

de acordo com a fórmula abaixo: 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  

SG = Ativo Total .  

 Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  

LC = Ativo Circulante. 

 Passivo Circulante  

e) - As LICITANTES constituídas no exercício de 2017 para 

comprovar a sua boa situação financeira, com vistas aos 

compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado 

o objeto da licitação, obedecido às formalidades e 

exigências da lei, apresentarão Balanço Patrimonial de 

Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial do 

Estado, e com o documento de controle profissional 

denominado Declaração de Habilitação Profissional – DHP, 

(selo no prazo de validade da elaboração do Balanço ou no 

caso de eletrônico, com prazo de validade superior à 

abertura do certame) que comprova a regularidade do 

Contabilista nos termos do art. 28, da Resolução CFC nº 

825/98.  
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6.2 - Caso a licitante tenha mais de um domicílio, deverá 

apresentar documentos para habilitação relativos a apenas 

um deles.  

6.3 - Os documentos que não contiverem prazo estabelecido 

pelo Órgão competente expedidor, só serão aceitos se 

expedidos até 180 (cento e oitenta) dias corridos da data de 

abertura da presente licitação, exceto os documentos cuja 

validade sejam indeterminada.  

6.4 - Não serão aceitos protocolos referentes às solicitações 

feitas às repartições competentes quanto aos documentos 

mencionados neste item, nem cópias ilegíveis, mesmo 

autenticadas.  

7 - DO PROCEDIMENTO E DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  

7.1 - No dia, hora e local designados no edital, será realizada 

sessão pública para recebimento das propostas comerciais e 

da documentação de habilitação, devendo o interessado ou 

seu representante legal proceder ao respectivo 

credenciamento, comprovando, possuir os necessários 

poderes para formulação de propostas e para a prática de 

todos os demais atos inerentes ao certame;  

7.2 - Não se permitirá a qualquer das licitantes solicitar a 

retirada de envelopes ou cancelamento de propostas após a 

sua entrega;  

7.3 - O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes 

contendo as propostas de preços, que deverão ser 

rubricadas por ele e membros da Equipe de Apoio, 

conferindo-as quanto à validade e cumprimento das 

exigências contidas no edital;  

7.4 – O Pregoeiro classificará a proposta de menor preço e 

aquelas com preços de até 10% (dez por cento), 

relativamente à de MENOR PREÇO POR ITEM;  

7.5 - Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) 

propostas escritas de preços nas condições definidas no sub-

item anterior, serão classificadas as melhores propostas 

subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que os 

representantes das licitantes participem dos lances verbais, 
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quaisquer que sejam os preços oferecidos nas suas propostas 

escritas;  

7.6 - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação 

de lances verbais pelos representantes das licitantes 

classificadas, que deverão ser formulados de forma sucessiva; 

7.7 - O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes 

classificadas, de forma sequencial, a apresentar lances 

verbais, a partir da autora da proposta de menor preço;  

7.8 - Dos lances ofertados não caberá retratação; 

7.9 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a 

conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o 

valor estimado para a contratação;  

7.10 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, 

o Pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os 

documentos de habilitação do licitante que apresentou a 

melhor proposta, para verificação do atendimento das 

condições fixadas no edital;  

7.11 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no 

edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe 

adjudicado o objeto do certame. 

7.12 - Se a oferta não for aceitável ou se o licitante 

desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 

examinará a oferta subsequente, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, 

na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o 

respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o 

objeto do certame;  

7.13 - Faculta-se ao Pregoeiro o direito de promover, em 

qualquer fase da licitação, diligência destinada a esclarecer 

ou a complementar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar originariamente da proposta;  

7.14 - Quando todas as propostas forem desclassificadas, o 

Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de 03 (três) dias 

úteis para a apresentação de novas propostas escoimadas 

das causas referidas no item anterior;  
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7.15 - Nas situações previstas nos incisos 7.9, 7.10, e 7.12, o 

Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente 

para que seja obtido melhor preço; 

7.16 - Da reunião. lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual 

serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, 

deverá ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes; 

7.17 - Não será motivo de desclassificação simples omissões 

que sejam irrelevantes para o entendimento da proposta, 

que não venham causar prejuízo para a Administração e 

nem firam os direitos dos demais licitantes;  

7.18 - O resultado desta licitação será publicado no Diário 

Oficial da União, Diário Oficial do Estado, Portal do TCM e 

www.afua.pa.gov.br   

7.19 - Havendo uma única proponente ou tão somente uma 

proposta válida, o PREGOEIRO poderá decidir, 

justificadamente, pela suspensão do PREGÃO, inclusive para 

melhor avaliação das regras editalícias, das limitações de 

mercado, envolvendo quaisquer outros aspectos pertinentes 

e o próprio preço cotado, ou pela repetição do PREGÃO ou, 

ainda, dar prosseguimento ao PREGÃO, condicionado, em 

todas as hipóteses, à inexistência de prejuízos ao órgão 

licitante.  

8 - DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO  

8.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante, no final da 

sessão, poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 

03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões do 

recurso.  

8.2 - As demais licitantes, ficam, desde já intimadas à 

apresentar contra-razões, no mesmo prazo, a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos.  

8.3 - A falta de manifestação imediata e motivada das 

licitantes, importará na decadência do direito de recurso e a 

adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao 

vencedor;  

8.4 - O recurso não terá efeito suspensivo.  

http://www.afua.pa.gov.br/
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8.5 - O acolhimento de recurso importará a invalidação 

apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

8.6 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos 

atos procedimentais, a autoridade competente fará a 

adjudicação do objeto da licitação, bem como a 

homologação do certame.  

8.7 - Após a assinatura do contrato, serão devolvidos os 

envelopes (não abertos) da documentação de habilitação 

dos licitantes.  

9 - DAS SANÇÕES  

9.1 - A licitante convocada dentro do prazo de validade da 

sua proposta, que se recusar a celebrar o contrato, deixar de 

entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

certame, não mantiver a proposta, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 

contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios 

e, será descredenciada dos sistemas de cadastramento de 

fornecedores a que se refere o Art. 4°, XIV, da Lei nº 

10.520/2002, pelo prazo de 05 (cinco) anos, ficando ainda 

sujeita à multa de 30% (trinta por cento) do valor global da 

proposta.  

9.2 - Na hipótese de descumprimento por parte da 

adjudicatária das obrigações contratuais assumidas, ou a 

infringência de preceitos legais pertinentes, serão a ela 

aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, as 

sanções estabelecidas no contrato (Anexo II).  

10. DA APRESENÇÃO DE AMOSTRAS  

10.1. É condições básica e imprescindível para a contratação 

que a licitante adjudicatária apresente amostra dos produtos 

a serem ofertados, em conformidade com os termos do Art. 

25, §, 4º da RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 38, DE 16 DE JULHO DE 

2009; 

10.2. A licitante adjudicatária, deverá entregar as amostras 

de todos os produtos cotados, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas tão logo declarada vencedora, na Sede da Comissão 

Permanente de Licitação, no horário das 08:00 até as 14:00 

horas para as devidas análises; 
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10.3. Cada produto deverá ser identificado através de 

etiqueta que poderá ser impressa a laser, jato de tinta ou 

através de meio mecânico com as seguintes informações: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ-PA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018 – MERENDA ESCOLAR 

SETOR DE NUTRIÇÃO – AMOSTRA 

(NOME DA EMPRESA) 

(NOME DO PRODUTO) 

10.4- Mediante a entrega das amostras dos produtos, será 

fornecido à licitante um Protocolo de Entrega o qual será 

emitido pelo Setor de Nutrição da Secretaria Municipal de 

Educação;  

10.5- O Setor de Nutrição deverá analisar os referidos produtos 

postos à prova, e emitir em até 48 (quarenta e oito) horas, 

contadas a partir do momento da entrega dos produtos, o 

Laudo Técnico das Análises das Amostras;  

10.6- As análises das amostras apresentadas serão 

processadas pelo Setor de Nutrição consoante aos padrões 

técnicos, científicos e sensoriais disponíveis e reconhecidos.  

10.7 A não entrega das amostras dentro do prazo 

estabelecido no subitem 10.2 deste Edital, implicará na 

desclassificação da licitante, restando à faculdade, 

conforme a conveniência da Prefeitura, de convocar a(s) 

licitante(s) melhor(es) classificada(s), obedecida a ordem de 

classificação, para apresentação de seus produtos. 

10.8. Para cada um dos itens deverá ser entregue 01 (uma) 

amostra das mercadorias para prova. 

10.9. Em caso de reprovação dos produtos na analisa feita, 

deverá ser chamado o segundo lugar e assim 

sucessivamente. 

11. - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

As despesas relativas a este processo licitatório correrão por 

conta de recursos previstos em Orçamento do Município de 

Afuá/PA. 

12 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

12.1 - O pagamento das faturas, ou das notas fiscais, será 

efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, a contar da 



ESTADO DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ 
C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05 

 

____________________________________________________________________________________ 
   Praça Albertino Baraúna, s/n - Centro – CEP: 68890-000 - Afuá-PA - Fone: (0xx96) 3689-1119 - Tele-Fax 

(0xx96)3689-1110  

apresentação das notas fiscais devidamente atestadas por 

servidor responsável pelo Controle Interno, acompanhadas 

das respectivas requisições, referentes aos materiais 

fornecidos no mês anterior. 

12.2 - Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá 

apresentar, juntamente com o documento de cobrança, 

Certidão negativa de débitos da receita federal e divída 

ativa federal (conjunta) e Certidão de regularidade do FGTS;  

11.3 – Deverá constar na nota fiscal o número do contrato e o 

número do processo licitatório;  

OBS: Não haverá sob hipótese alguma, o pagamento 

antecipado.  

14 - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO CERTAME  

14.1 - No interesse da Administração Pública, a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE AFUÁ poderá:  

a) modificar as condições do presente Edital, com fixação de 

novo prazo para a sua realização, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 

das propostas;  

b) revogar a licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado.  

14.2 - A anulação do procedimento licitatório induz à do 

instrumento contratual.  

14.3 - Os licitantes não terão direito à indenização em 

decorrência da revogação ou anulação do procedimento 

licitatório.  

15 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  

15.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para 

recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimento, providências ou impugnar o ato 

convocatório.  

15.2 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas.  
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15.3 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será 

designada nova data para a realização do certame.  

16. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:  

16.1. Decididos os eventuais recursos administrativos 

interpostos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a autoridade competente homologará o 

pregão.  

16.2. Homologado o resultado da licitação, o Município, 

respeitada a ordem de classificação e a quantidade de 

fornecedoras a serem registrados, convocará as interessadas 

para a assinatura da Ata de Registro de Preços que, após 

cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de 

compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas 

no presente instrumento licitatório.  

16.3. As convocações de que tratam o subitem anterior 

deverão ser atendidas no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis, prorrogável apenas 01 (uma) única vez a critério da 

Administração, sob pena de decair o direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 

8.666/93, Lei 10.520/2002 e neste edital.  

16.3.2. As convocações de que tratam o subitem anterior 

serão realizadas por meio de fax ou e-mail e telefonema 

informando o encaminhamento da convocação, o qual será 

certificado pelo servidor responsável, eximindo a 

Administração de responsabilidade de convocação por 

qualquer outro meio.  

16.3.2. A não apresentação de representante legalmente 

constituído para assinatura da Ata de Registro no prazo 

previsto no subitem 10.3. implicará decadência do direito a 

contratação, sem prejuízo das sanções prevista no art. 81 da 

Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a 

Administração convocar as licitantes remanescentes para 

formalizar instrumento de contrato/ata de registro, na ordem 

de classificação, ou revogar a licitação.  

16.4. A Ata firmada com as licitantes fornecedoras observará 

a minuta constante no Anexo VI.  



ESTADO DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ 
C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05 

 

____________________________________________________________________________________ 
   Praça Albertino Baraúna, s/n - Centro – CEP: 68890-000 - Afuá-PA - Fone: (0xx96) 3689-1119 - Tele-Fax 

(0xx96)3689-1110  

16.5. Sempre que a licitante vencedora não atender à 

convocação, nos termos definidos no subitem 16.2, é 

facultado ao Município, dentro do prazo e condições 

estabelecidos, convocar remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo, ou revogar o item 

específico ou o Registro de Preços.  

16.6. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a Adjudicatária 

obriga-se a fornecer os bens a ela adjudicados, conforme 

especificações e condições contidas neste edital, em seus 

anexos e também na proposta apresentada, prevalecendo, 

no caso de divergência, as condições mais favoráveis à 

Administração.  

16.7. A Ata de Registro de Preços vigerá pelo prazo de 12 

(doze) meses, a contar da data de sua assinatura, não 

admitindo prorrogação.  

16.8. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, 

poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 

Administração que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante prévia consulta a este Município.  

16.9. Os órgãos e entidades que não participaram do 

presente Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da 

Ata de Registro de Preços oriunda deste certame, deverão 

manifestar seu interesse junto ao Município, para que esta 

indique as possíveis fornecedoras e respectivos preços a 

serem praticados, obedecida à ordem de classificação.  

16.10. Caberá a fornecedora beneficiária da Ata de Registro 

de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, 

optar pela aceitação ou não do fornecimento, obedecendo 

os quantitativos registrados em Ata, desde que este 

fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente 

assumidas.  

10.11. As aquisições ou contratações adicionais a que se 

referem os subitens 16.8 e 16.9 não poderão exceder, por 

órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos 

registrados na Ata de Registro de Preços.  

17. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA:  
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17.1. As obrigações da adjudicatária são aquelas constantes 

na Ata de Registro de Preços (Anexo VI) do edital. 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

19.1. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela 

elaboração ou pela apresentação de documentação 

referente ao presente Edital. 19.2. A apresentação de 

proposta implicará na plena aceitação por parte da licitante 

das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

19.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, 

exclui-se o dia de início e inclui-se o dia do vencimento, 

observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de 

expediente na Administração.  

19.4. O Prefeito poderá revogar a presente licitação por 

razões de interesse público, derivados de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato 

escrito e fundamentado.  

19.5. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em 

qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo. O desatendimento de exigências formais não 

essenciais não importará no afastamento da licitante, desde 

que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata 

compreensão da sua proposta durante a realização da 

sessão pública de pregão.  

19.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre 

interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração e a segurança da contratação.  

19.8. Os documentos de habilitação das licitantes vencedoras 

somente serão abertos após encerradas a etapas de lances 

de todos os itens objeto do certame, a fim de garantir sempre 

a celeridade processual, a busca da melhor oferta e o 

afastamento do excesso de formalismo dos atos 

administrativos.  
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19.9. A homologação do resultado desta licitação não 

implicará direito à contratação.  

19.10. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo 

estabelecido para o recebimento das propostas de preços e 

documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas.  

19.11. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do 

presente edital, será competente o juízo da Comarca deste 

Município.  

19.12. Na hipótese de não haver expediente no dia da 

abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário 

anteriormente estabelecidos.  

19.13. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao presente 

certame licitatório deverão ser enviados por escrito ao 

Pregoeiro em até 3 (três) dias anteriores à data fixada para 

abertura da sessão pública, para o endereço constante no 

preâmbulo deste edital.  

19.14. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.  

19.15. Fazem parte integrante deste Edital:  

a) Anexo I - Especificações e Quantitativos dos Objetos;  

b) Anexo II – Modelo de Declaração de Cumprimento de 

Requisitos de Habilitação;  

c) Anexo III – Modelo de Declaração em Relação ao 

Trabalho de Menores;  

d) Anexo IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos 

Impeditivos;  

e) Anexo V – Modelo de Declaração de Enquadramento 

como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;  

f) Anexo VI – Minuta da Ata de Registro de Preços; 

 g) Anexo VII – Modelo de Declaração de Elaboração 

Independente de Proposta.  

h) Anexo VIII – Modelo de Proposta. Campo  

I) Anexo IX – Documentos Necessários para fazer CRC pessoa 

Jurídica 
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Afuá (PA), 15 de fevereiro 2018. 

 

 

MÁRCIO ANTONIO FERREIRA NERY 

Pregoeiro 
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ANEXO I – EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018/CPL/PMA 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

II – OBJETO - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS 

PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, QUANDO DELES O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NECESSITAR. 

II – ESPECIFICAÇÃO, QUANTITATIVO E PREÇO MÁXIMO UNITÁRIO E TOTAL DO OBJETO 

        LOTE 1 - HORTIFRUTIGRANJEIROS 

Item Produto Especificação do Produto Und  Quant  Marca 

P. Médio  

Unitário   

 P. Médio 

Total  

1 ALHO 

ALHO Produto de boa qualidade, os dentes devem estar bem 

definidos e unidos, limpos, firmes e sem machucados. Com 

tamanho de médio a grande. Embalagem de redinha, 

quantidade por pacotes 1 kg. Deverá apresentar data de 

validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. 

*AMOSTRA: 1 sacola de até 1 kg 

KG          200          25,50  
            

5.100,00  

2 BATATA 

BATATA INGLESA :Produto de boa qualidade, SUJA, com 

tamanho e cor uniforme, sem defeitos graves na casca, livre de 

umidade externa, desprovidos de sabor ou odor estranhos, sem 

manchas esverdeadas ou brotos e de aspectos fresco. 

Embalagem de 1 kg. *AMOSTRA: 1 pacote de 01 kg. 

KG       1.780           6,09  
           

10.840,20  

3 BETERRABA 

BETERRABA: Produto de boa qualidade, tamanho de médio a 

grande, casca lisa sem indicio de germinação, isenta de 

sujidade e objetos estranhos. Embalagem de 1 kg. *AMOSTRA: 1 

pacote de 01 kg. 

KG          460           7,24  
            

3.330,40  
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4 CEBOLA 

CEBOLA: Produto de boa qualidade, de coloração amarela 

bem brilhante, bulbo redondo, oblongo ou piriforme, de 

tamanho bem desenvolvido, de médio a grande, haste seca e 

se brotos e de aspecto fresco, sem presença de umidade 

externa. Embalagem de 1 kg. *AMOSTRA: 1 pacote de 01 kg. 

 

KG       1.780           5,95  
           

10.591,00  

5 CENOURA 

CENOURA: Produto de boa qualidade, tamanho de médio a 

grande, casca lisa sem indicio de germinação, isenta de 

sujidade e objetos estranhos. Embalagem de 1 kg. 

KG       1.780           6,00  
           

10.680,00  

6 MAÇÃ 

MAÇÃ: Fruta de boa qualidade, sem defeitos sérios 

apresentando tamanho, cor conformação uniforme. Fruta bem 

desenvolvida e madura. A casca deve estar livre de 

rachaduras, perfurações e apodrecidas. Embalagem de até 5 

kg. *AMOSTRA: 1 pacote de 05 kg. 

KG       1.410          27,88  
           

39.310,80  

7 TOMATE 

TOMATE. Produto de boa qualidade, sem defeitos na casca, 

bem desenvolvidos e maduros, porém firmes, graúdos, com cor 

e formação uniformes. A polpa deve estar intacta e o alimento 

deve apresentar aspecto de fresco. Embalagem de até 5 kg. 

*AMOSTRA: 1 pacote de 05 kg. 

KG       1.780           9,90  
           

17.622,00  

TOTAL 
           

97.474,40  
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LOTE 2 - BOLO,PÃES 

Item Produto Especificação do Produto Und  Quant  Marca 

 P.Médio  

Unitário   

 P. Médio 

Total  

1 BOLO COMUM 

BOLO COMUM: Bolo, Produzido a partir de farinha de trigo, leite, 

manteiga, ovos e açúcar. Bem acondicionado, assado ao 

ponto, sem amasso. Apresentar ficha técnica, assinada pelo 

responsável técnico. Embalagem contendo até 30 kg. 

*AMOSTRA: 1 pacote de 05 kg. 

KG       1.900           7,43  
           

14.117,00  

2 

FOLHEADO DE 

QUEIJO E 

PRESUNTO 

FOLHEADO DE QUEIJO E PRESUNTO: Contendo 50g. bem 

acondicionado, assado ao ponto, sem amasso. Apresentar 

ficha técnica, assinada pelo responsável técnico. Embalado 

individualmente. 

UND     18.500           2,68  
           

49.580,00  

3 PÃO DE CHÁ 

PÃO DE CHÁ: Contendo 50 g, bem acondicionado, assado ao 

ponto, sem amasso. Apresentar ficha técnica, assinada pelo 

responsável técnico. Embalagem contendo até 30 und. 

*AMOSTRA: 1 pacote de 30 und . 

KG          975          14,10  
           

13.747,50  

4 PÃO DE MILHO 

PÃO DE MILHO: Contendo 50g.  Bem acondicionado, assado ao 

ponto, sem amasso. Apresentar ficha técnica, assinada pelo 

responsável técnico. Embalagem contendo até 30 und. 

AMOSTRA: 1 pacote de 30 und 

KG          776           8,80  
            

6.828,80  

5 PÃO DE QUEIJO 

PÃO DE QUEIJO: Contendo 50g. bem acondicionado, assado 

ao ponto, sem amasso. Apresentar ficha técnica, assinada pelo 

responsável técnico. 

KG          796          13,60  
           

10.825,60  

6 PÃO DOCE 

PÃO DOCE: Contendo 50g. Bem acondicionado, assado ao 

ponto, sem amasso. Apresentar ficha técnica, assinada pelo 

responsável técnico. Embalagem contendo até 30 und. 

AMOSTRA: 1 pacote de 30 und 

KG          776          15,33  
           

11.896,08  

TOTAL   106.994,98        
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LOTE 3 - CARNES 

Item Produto Especificação do Produto Und  Quant  Marca 

 P.Médio  

Unitário   

 P. Médio 

Total  

1 CARNE MOIDA 

CARNE BOVINA MOÍDA : Carne bovina moída de primeira 

qualidade (fraldinha). Proveniente de animais abatidos sob a 

inspeção sanitária. congelado ou resfriado, com cor, sabor e 

odor característicos do produto de boa qualidade, Embalados 

em sacos de polietileno transparente, cada embalagem deve 

conter até 05 kg, integra adequada e resistente, com rotulagem 

especificando o peso, tipo de carne, data de fabricação, data 

de validade. No momento da entrega o produto deve estar 

com a temperatura inferior a 10o,.AMOSTRA : 1 pacote de 1 kg 

cada. 

KG       5.400          14,06  75.924,00 

2 CARNE SEM OSSO 

CARNE CUBOS:  Carne bovina, magra, limpa, de primeira 

qualidade (Paulista, cabeça de lombo, pá e chã).proveniente 

de animais abatidos sob a inspeção sanitária. congelado ou 

resfriado em cubos de 3cm², com cor, sabor e odor 

característicos do produto de boa qualidade, ausência de 

sebos. Embalados em sacos de polietileno transparente, cada 

embalagem deve conter até 05 kg, integra adequada e 

resistente, com rotulagem especificando o peso, tipo de carne, 

data de fabricação, data de validade. No momento da 

entrega o produto deve estar com a temperatura inferior a 

10o,.AMOSTRA : 1 pacote de 1 kg cada. 

KG       4.800          20,14  96.672,00 

TOTAL 172.596,00 
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LOTE 4 - FRANGO 

Item Produto Especificação do Produto Und  Quant  Marca 

 P.Médio  

Unitário   

 P. Médio 

Total  

1 
FRANGO COXA E 

SOBRECOXA 

FRANGO-COXA E SOBRE COXA: Coxa e sobrecoxa de frango 

congelado, de primeira qualidade, rotulado em embalagens 

plásticas resistentes de 01 kg. A embalagem deve conter os 

selos de inspeção sanitária SIF e/ou IMA. No momento da 

entrega o produto deve estar com temperatura inferior a 100 C, 

ou seja, congelado e “duro como pedra”. * AMOSTRA: 1 

embalagem de 1kg. 

KG 14.000         10,70  
         

149.800,00  

TOTAL 
         

149.800,00  

        LOTE 5 - IOGURTE 

Item Produto Especificação do Produto Und  Quant  Marca 

 P.Médio  

Unitário   

 P. Médio 

Total  

1 
IOGURTE DE 

FRUTAS 

IOGURTE DE FRUTAS: Iogurte liquido com sabores variados: 

morango, coco e pêssego, elaborado a partir de leite, açúcar, 

fermentos lácteos, polpa de frutas; estabilizante, acidulante, 

conservante; conservado entre 1 a 10 graus centigrados; 

validades mínima de 30 dias a contar da data da entrega; 

acondicionado em embalagem apropriada de 1 litro,  suas 

condições deverão estar de acordo com a resolução 273/05 da 

ANVISA/MS. O  rotulo devera seguir a Instrução Normativa No 22, 

de 24/11/05, do MAPA, devendo apresentar identificação e 

contato do fornecedor, nome do produto, peso, prazo de 

validade, informações nutricionais e selo de inspeção sanitária. 

* AMOSTRA: 1 litro de cada sabor. Embalagem de 1 Litro 

LITRO          500          10,20  
            

5.100,00  
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LOTE 6 - FORMULADOS 

Item Produto Especificação do Produto Und  Quant  Marca 

 P.Médio  

Unitário   

 P. Médio 

Total  

1 

BEBIDA LÁCTEA 

DE CHOCOLATE 

FORMULADO-

FORMULADO 

BEBIDA LÁCTEA DE CHOCOLATE: Mistura para preparo de bebida 

sabor chocolate (brigadeiro) com vitaminas, ferro quelato (de 

alta absorção) e zinco . Embalado em pacotes de 01 kg. Prazo 

de validade mínimo de 6 meses a contar da data de entrega 

do produto. *AMOSTRA: Pacote com 01 kg. 

KG 12.000         12,04  
         

144.480,00  

2 

MINGAU DE 5 

CEREAIS COM 

CASTANHA DO 

PARÁ-

FORMULADO 

MINGAU 5 CEREAIS COM CASTANHA DO PARÁ: Mistura para 

preparo de mingau de 5 cereais com castanha do Pará. 

Embalado em sacos  Bopp metalizado-laminado + polietileno 

atóxico, resistente, termossoldável, de 1 kg. Prazo de validade 

mínimo de 6 meses a contar da data de entrega do produto. 

*AMOSTRA: Pacote com 01 kg. 

KG 4.000         13,83  
           

55.320,00  

3 
RISOTO DE 

FRANGO 

RISOTO DE FRANGO: Mistura para preparo de  risoto de frango. 

Embalado em pacotes de 400 g. Prazo de validade mínimo de 6 

meses a contar da data de entrega do produto. *AMOSTRA: 

Pacote com 400 g. 

KG 3.000         12,00  
           

36.000,00  

4 

SOPA DE FEIJÃO 

COM CARNE DE 

CHARQUE E 

MACARRÃO-

FORMULADO 

SOPA DE FEIJÃO COM CARNE DE CHARQUE E MACARRÃO: 

Mistura para sopa feijão com carne de charque e macarrão. 

Embalado em pacotes de 01 kg. Prazo de validade mínimo de 6 

meses a contar da data de entrega do produto. *AMOSTRA: 

Pacote com 01 kg. 

KG 6.500         14,50  
           

94.250,00  
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5 

SOPA DE FEIJÃO 

COM 

MACARRÃO 

MANDIOCA E 

LEGUMES-

FORMULADO 

SOPA DE FEIJÃO COM MACARRÃO, MANDIOCA E LEGUMES: 

Mistura para preparo de sopa de feijão com macarrão, 

mandioca e legumes. Embalado em pacotes de 01 kg. Prazo 

de validade mínimo de 6 meses a contar da data de entrega 

do produto. *AMOSTRA: Pacote com 01 kg. 

KG 6.500         14,50  
           

94.250,00  

TOTAL 
         

424.300,00  

        
LOTE 7 - OVOS, MARGARINA 

Item Produto Especificação do Produto Und  Quant  Marca 

 P.Médio  

Unitário   

 P. Médio 

Total  

1 OVOS 

OVOS: Ovos de galinha, tipo extra, classe A, frescos, com casca 

integra, fosca e áspera, limpa, sem rachaduras, manhas ou 

deformações, com câmera de ar fixa, acondicionado em 

cartelas de papelão. Caixas com 360 und. *AMOSTRA: 1 cartela 

com 30 und. 

CXA           50        180,00  
            

9.000,00  

2 MARGARINA 

MARGARINA: Margarina  cremosa com sal , teor lipídico de 65%  

a 85% de lipídios, com sal, potes plástico, resistente de 500g, 

com proteção interna pós tampa (lacre). No seu rótulo deve 

conter prazo de validade\ lote e informação nutricional. 

Produzida a partir da interesterificação dos ácidos graxos, 

recebendo assim, comercialmente, a designação “livre de 

gordura trans”. Prazo de validade mínimo de 6 meses a contar 

da data da entregado produto. *AMOSTRA: 1 embalagem de 

500 g. 

KG           20           9,89  
               

197,80  

TOTAL 
            

9.197,80  
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LOTE 8 - SACARIAS,ENLATADOS,SUCOS 

Item Produto Especificação do Produto Und  Quant  Marca 

 P.Médio  

Unitário   

 P. Médio 

Total  

1 ACHOCOLATADO 

ACHOCOLATADO: Em Pó Instantâneo. Obtido pela mistura de 

cacau em pó solúvel e leite em pó. Textura fina e homogênea. 

Embalagem plástica, atóxica, de cor opaca, não violada, 

contendo dados do produto: identificação, procedência, 

ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de 

fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a 

contar da data de entrega do produto. Pacote 400 gramas. 

Deverá apresentar data de validade mínima de 06 meses a 

partir da data de entrega. *AMOSTRA: 1 pacote de até 400g. 

KG       4.500          13,22  
           

59.490,00  

2 AÇÚCAR 

AÇÚCAR. Tipo cristal, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, 

livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e 

de detritos animais e vegetais; embalagem primaria; saco de 

polietileno atóxico, resistente, em unidades de 1 kg cada. 

Deverá apresentar data de validade mínima de 06 meses a 

partir da data de entrega. *AMOSTRA: 1 embalagem de até 1 

kg 

KG     20.000           3,99  
           

79.800,00  

3 
ALMONDEGA AO 

MOLHO 

ALMONDEGA AO MOLHO: Almondega em conserva, de primeira 

qualidade, obtido a partir da emulsão de carne de bovina. 

Fabricada a partir de matérias sãs e limpas, isenta de matérias 

terrosas e parasitos. Embalagens individuais com 830g. Validade 

mínima de 06 meses a contar da entrega do produto. 

*AMOSTRA: 1 embalagem de até 830 g. 

KG       6.500          13,00  
           

84.500,00  
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4 ARROZ TIPO 1 

ARROZ: Longo fino tipo 1, branco de primeira qualidade em 

saco de polietileno atóxico, resistente, transparente, limpos e 

não violados com validade mínima de 6 meses a constar da 

data da entrega do produto. Entrega em fardos com 30 kg.. 

*AMOSTRA: 1 embalagem de 1 kg 

KG     20.000           3,40  
           

68.000,00  

5 
AVEIA EM 

FLOCOS 

AVEIA EM FLOCOS. Cereal de aveia em flocos enriquecida com 

vitaminas e sais minerais em caixa. Rótulo contendo informação 

nutricional, data de fabricação, validade e lote. Validade 

mínima de 6 meses a partir da data da entrega do produto. 

Embalagem de 200 g. *AMOSTRA: 1 embalagem de 200g. 

KG       1.500          15,00  
           

22.500,00  

6 AZEITE DE DENDE 

AZEITE DE DENDE: Óleo de palma, em embalagem de até 1 lt, 

de boa qualidade, validade mínima de 12 meses a partir da 

data da entrega. *AMOSTRA: 1 embalagem de até1 lt. 

LITRO           45          17,40  
               

783,00  

7 
BISCOITO DE 

AVEIA 

BISCOITO DE AVEIA. O biscoito deverá ser fabricado a partir de 

Cereal de aveia, matérias sãs e limpas, isenta de matérias 

terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão 

rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, não podendo 

apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. 

De primeira qualidade. Embalagens individuais com 200g. 

Validade mínima de 06 meses a contar da entrega do produto. 

*AMOSTRA: 1 embalagem de 200g. 

KG          250          14,00  
            

3.500,00  
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8 
BISCOITO DE 

CEREAL E MEL 

BISCOITO DE CEREAL E MEL. O biscoito deverá ser fabricado a 

partir de Cereais integrais e mel, matérias sãs e limpas, isenta de 

matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de 

conservação, serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, 

não podendo apresentar excesso de dureza e nem se 

apresentar quebradiço. De primeira qualidade. Embalagens 

individuais com 200g. Validade mínima de 06 meses a contar da 

entrega do produto. *AMOSTRA: 1 embalagem de 200g. 

KG          250          14,80  
            

3.700,00  

9 

BOLACHA DOCE 

TIPO 

MAISENA/MARIA 

BOLACHA DOCE: Tipo Maria ou Maizena de primeira qualidade, 

inteiros, constando identificação do produto: marca, 

fabricante, data da fabricação, validade e lote. Embalagem 

de 400g, Validade mínima de 06 meses a contar da entrega do 

produto. *AMOSTRA: 1 embalagem de 400g. 

KG     11.500           7,84  
           

90.160,00  

10 

BOLACHA 

SALGADA TIPO 

CREAM CRACKER 

BOLACHA SALGADA: Tipo Cream Cracker, crocante, inteiro, 

ingredientes básicos farinha de trigo, gordura vegetal 

hidrogenada, água e sal. O biscoito deverá ser fabricado a 

partir de matérias sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, 

parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados 

biscoitos malcozidos, queimados, não podendo apresentar 

excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. De 

primeira qualidade. Embalagens individuais com 400g. Validade 

mínima de 06 meses a contar da entrega do produto. 

*AMOSTRA: 1 embalagem de 400g. 

KG       9.800           7,18  
           

70.364,00  



ESTADO DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ 
C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05 

 

____________________________________________________________________________________ 
   Praça Albertino Baraúna, s/n - Centro – CEP: 68890-000 - Afuá-PA - Fone: (0xx96) 3689-1119 - Tele-Fax (0xx96)3689-1110  

11 CAFÉ EM PÓ 

CAFÉ EM PÓ- Café em pó, torrado e moído, 100 % natural, livre 

de conservantes, aromatizantes e glúten. Fabricado a partir de 

matérias sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em 

perfeito estado de conservação. Embalagens individuais com 

500g. Validade mínima de 06 meses a contar da entrega do 

produto. *AMOSTRA: 1 embalagem de 500g. 

KG       2.000          20,00  
           

40.000,00  

12 
CARNE DESFIADA 

EM CONSERVA 

CARNE DESFIADA: Carne bovina desfiada, em conserva, de 

primeira qualidade, obtido a partir da emulsão de carne de 

bovina. Fabricada a partir de matérias sãs e limpas, isenta de 

matérias terrosas e parasitos. Embalagens individuais com 320g. 

Validade mínima de 06 meses a contar da entrega do produto. 

*AMOSTRA: 1 embalagem de 320 g.  

KG       8.500          17,97  
         

152.745,00  

13 CHARQUE 

CHARQUE: Carne bovina salgada, curada e dessecada, tipo 

dianteira. Fabricada a partir de matérias sãs e limpas, isenta de 

matérias terrosas e parasitos. Embalagens individuais até 5 kg. 

Validade mínima de 06 meses a contar da entrega do produto. 

*AMOSTRA: 1 embalagem de 1 kg. 

KG       4.000          35,10  
         

140.400,00  

14 COLORAL 

COLORÍFICO DE URUCUM. Colorífico de urucum baixo teor de 

fubá isento de sujidades e mofos embalagem plástica atóxica 

transparente não violada contendo dados do produto: 

identificação, procedência, ingredientes, informações 

nutricionais, lote gramatura, datas de fabricação e validade 

mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto. 

Pacote de até  200 g. * Amostra 01 pacote de até 200g. 

KG          200           7,25  
            

1.450,00  
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15 
CREMOGEMA 

TRADICIONAL 

CREMOGEMA TRADICIONAL: Pó uniforme sem formação ou 

grumos coloração branca isenta sujidades e mofo embalagem 

atóxica transparente não violada contendo dados do produto. 

Pacote de até 1 kg. Deverá apresentar data de validade 

mínima de 06 meses a partir da data de entrega. *AMOSTRA: 1 

embalagem de até1 kg. 

KG       1.500           9,49  
           

14.235,00  

16 
ERVILHA EM 

CONSERVA 

ERVILHA: Ervilha em conserva, de primeira qualidade, fabricado 

a partir de  matérias sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, 

parasitos e em perfeito estado de conservação, serão 

rejeitadas embalagens amassadas ou estufada. Embalagens 

individuais de até de 1 kg. Validade mínima de 06 meses a 

contar da entrega do produto. *AMOSTRA: 1 embalagem de 

até 1 kg. 

KG          500          11,69  
            

5.845,00  

17 
EXTRATO DE 

TOMATE 

EXTRATO DE TOMATE: Extrato de tomate preparado com frutos 

maduros, escolhidos são, sem pele e sementes, isentos de 

fermentação, podendo conter adição de 1 % de açúcar e 5% 

de cloreto de sódio, massa de consistência mole, cor vermelha, 

embalagem não pode estar amassada ou estufada, com peso 

de 500g cada. Validade mínima de 6 meses a contar da data 

da entrega do produto. AMOSTRA: 1 embalagem até 500 g 

KG           80           6,52  
               

521,60  

18 
FARINHA DE 

ARROZ 

FARINHA DE ARROZ: Farinha de arroz, pré cozida, contendo 

açúcar, amido, sais minerais, vitaminas e traços de leite. 

Fabricado a partir de matérias limpas e livres de contaminantes 

físicos e parasitas. Embalagem de 400g. Validade mínima de 6 

meses a contar da data de entrega do produto. *AMOSTRA: 1 

embalagem  de até 400g. 

KG          120           8,50  
            

1.020,00  
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19 
FARINHA DE 

MANDIOCA 

FARINHA DE MANDIOCA (PC C/ 01 Kg): Farinha de mandioca, 

apresentando a coloração branca, isentas de matéria terrosa e 

parasitos, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa, a 

embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informações nutricionais, número 

de lote, data da validade no mínimo 06 meses estampada na 

embalagem a partir do recebimento, deve estar próprio para 

consumo humano e em conformidade com a legislação em 

vigor. *AMOSTRA: 1 embalagem de até 1 kg. 

KG       1.500           6,80  
           

10.200,00  

20 
FARINHA DE 

TAPIOCA 

FARINHA DE TAPIOCA (PC C/ 01 Kg): Farinha de tapioca seca, 

apresentando a coloração branca, isentas de matéria terrosa e 

parasitos, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa, a 

embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informações nutricionais, número 

de lote, data da validade no mínimo 06 meses estampada na 

embalagem a partir do recebimento, deve estar próprio para 

consumo humano e em conformidade com a legislação em 

vigor. *AMOSTRA: 1 embalagem de até 1 kg. 

KG 2.450          18,00  44.100,00 

21 

FARINHA DE 

TRIGO SEM 

FERMENTO 

FARINHA DE TRIGO- Farinha de trigo, sem fermento, enriquecida 

com ferro e acido fólico, pacote plástico, transparente e 

resistente, limpo e livre de contaminantes físicos e parasitas, 

contendo 1kg cada. Validade mínima de 6 meses a contar da 

data de entrega do produto. *AMOSTRA: 1 pacote de 1 kg. 

KG          800           6,80  
            

5.440,00  
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22 
FARINHA 

MULTICEREAIS 

FARINHA DE MULTICEREAIS: Farinha pré-cozida, preparada a 

partir da combinação de leite, aveia, farinha de trigo integral, 

cevada e centeio, contendo ferro, vitaminas e zinco. Fabricado 

a partir de matérias limpas e livres de contaminantes físicos e 

parasitas. Embalagem de até 1 kg. Validade mínima de 6 meses 

a contar da data de entrega do produto. *AMOSTRA: 1 

embalagem de até 1 kg. 

KG          550          33,10  
           

18.205,00  

23 FEIJÃO CAVALO 

FEIJÃO CAVALO: Feijão novo sem casca, acondicionado em 

embalagem transparente plástica, grãos inteiros, aspecto 

brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou 

parasitas e fragmentos ou corpos estranhos. Pacote com 01 KG. 

Com identificação do produto marca do fabricante, data de 

fabricação e prazo de validade. Deverá apresentar data de 

validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. 

*AMOSTRA: 1 embalagem de 1 kg. 

KG       5.000           8,00  
           

40.000,00  

24 FUBÁ DE MILHO 

FUBÁ DE MILHO: Fubá em embalagem de polietileno atóxico e 

resistente, com peso de 500 kg cada, livre de ranço, 

fermentação e ou/ umidades. Validades mínima de 6 meses a 

contar da data da entrega do produto. *AMOSTRA: 1 pacote 

de 500 g. 

KG       3.500           4,75  
           

16.625,00  

25 LEITE DE COCO 

LEITE DE COCO: Leite proveniente do coco,  Fabricado a partir 

de matérias limpas e livres de contaminantes físicos e parasitas. 

Embalagem de até 1 lt. Validade mínima de 6 meses a contar 

da data de entrega do produto. *AMOSTRA: 1 embalagem de 

até 1 lt. 

LITRO          180          17,50  
            

3.150,00  
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26 LEITE INTEGRAL 

LEITE INTEGRAL: Leite em pó, integral, enriquecido com vitaminas 

A, C e D e fonte de ferro. Embalagens de 200g. Validade 

mínima de 12 meses a contar da data da entrega do produto. 

*AMOSTRA: 1 pacote de 200g. 

KG     12.500          28,00  
         

350.000,00  

27 
LEITE SEM 

LACTOSE 

LEITE SEM LACTOSE: Leite em pó, em pacotes de 400g. Isento de 

lactose. Validade mínima de 12 meses a contar da data da 

entrega do produto. *AMOSTRA: 1 pacote de até 200g. 

KG           50          28,93  
            

1.446,50  

28 
MACARRÃO 

ESPAGUETE 

MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS: Macarrão tipo espaguete 

com ovo. Fabricado a partir de matérias limpas e livres de 

contaminantes físicos e parasitas. Embalagem de polietileno de 

500g. Validade mínima de 6 meses a contar da data de 

entrega do produto. *AMOSTRA: 1 embalagem de 500 g. 

KG       5.500           4,60  
           

25.300,00  

29 
MACARRÃO 

PARAFUSO 

MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS : Macarrão tipo parafuso 

com ovo. Fabricado a partir de matérias limpas e livres de 

contaminantes físicos e parasitas. Embalagem de polietileno de 

500g. Validade mínima de 6 meses a contar da data de 

entrega do produto. *AMOSTRA: 1 embalagem de 500 g. 

KG       7.500           8,16  
           

61.200,00  

30 
MASSA PARA 

SOPA 

MASSA PARA SOPA: Macarrão tipo caramujo com ovo. 

Fabricado a partir de matérias limpas e livres de contaminantes 

físicos e parasitas. Embalagem de polietileno de 500g. Validade 

mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto. 

*AMOSTRA: 1 embalagem de 500 g. 

KG       5.000           5,12  
           

25.600,00  

31 MILHO BRANCO 

MILHO BRANCO: Milho branco em grãos, de primeira qualidade, 

fabricado a partir de  matérias sãs e limpas, isenta de matérias 

terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação. 

Embalagens individuais de 500g. Validade mínima de 06 meses 

a contar da entrega do produto. *AMOSTRA: 1 embalagem de 

até 500 g. 

KG       1.500          11,83  
           

17.745,00  
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32 
MILHO PARA 

PIPOCA 

MILHO PARA PIPOCA: Milho de pipoca tipo 1 em embalagens 

de polietileno de 500g cada. Livre de pragas e sujidades. 

*AMOSTRA: 1 embalagem de até 500 g. 

KG       1.500           5,14  
            

7.710,00  

33 
MILHO VERDE EM 

CONSERVA 

MILHO VERDE : Milho verde em conserva, de primeira qualidade, 

fabricado a partir de  matérias sãs e limpas, isenta de matérias 

terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão 

rejeitadas embalagens amassadas ou estufada. Embalagens 

individuais de até de 1 kg. Validade mínima de 06 meses a 

contar da entrega do produto. *AMOSTRA: 1 embalagem de 

até 1 kg. 

KG          300          15,81  
            

4.743,00  

34 
ÓLEO DE SOJA-

500ML 

ÓLEO DE SOJA REFINADO- Óleo de soja refinado em 

embalagem de 500 ml, de boa qualidade, validade mínima de 

12 meses a partir da data da entrega. *AMOSTRA: 1 

embalagem de 500 ml. 

LATA       3.000           4,91  
           

14.730,00  

35 SAL IODADO 

SAL REFINADO IODADO:  Em sacos de polietileno contendo 1 kg 

cada. Prazo mínimo de validade 12 meses a contar da data da 

entrega do produto.*AMOSTRA: 1 embalagem de até 1 kg. 

KG       2.500           1,10  
            

2.750,00  

36 
SALSICHA EM 

CONSERVA 

SALSICHA: Salsicha em conserva, de primeira qualidade, obtido 

a partir da emulsão de carne de aves. Fabricada a partir de 

matérias sãs e limpas, isenta de matérias terrosas e parasitos. 

Embalagens individuais de até 2 kg. Validade mínima de 06 

meses a contar da entrega do produto. *AMOSTRA: 1 

embalagem de até 2 kg. 

KG       4.500          16,24  
           

73.080,00  

37 

SUCO 

CONCENTRADO 

DE CAJÚ 

SUCO CONCENTRADO DE CAJÚ: Suco líquido concentrado de 

cajú, embalado em garrafa de 500 ml, sabor caju, de 

qualidade e com rendimento de acordo com a descrição do 

fabricante. Prazo de validade mínimo de 12 meses a contar da 

data de entrega do produto. *AMOSTRA: 1 embalagem de até 

500ml. 

GFA     15.000           6,11  
           

91.650,00  
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38 

SUCO 

CONCENTRADO 

DE UVA 

SUCO CONCENTRADO DE UVA: Suco líquido concentrado de 

uva, embalado em garrafa de 500 ml, sabor uva, de qualidade 

e com rendimento de acordo com a descrição do fabricante. 

Prazo de validade mínimo de 12 meses a contar da data de 

entrega do produto. *AMOSTRA: 1 embalagem de até 500ml. 

GFA     15.000           6,07  
           

91.050,00  

39 

SUCO DE 

BANANA 

ADOÇADO 

SUCO DE BANANA ADOÇADO: Suco de banana, pronto para 

beber, não fermentado, obtido a pela mistura de polpa de 

banana, extraída de frutos frescos, sadios e maduros, com água 

potável e ingredientes apropriados. Prazo de validade mínimo 

de 6 meses a contar da data de entrega do produto. 

Embalagem tetra square 1.000 ml *AMOSTRA: Caixa com 1.000 

ml. 

LITRO       2.000          12,18  
           

24.360,00  

40 
SUCO DE GOIABA 

ADOÇADO 

SUCO DE GOIABA ADOÇADO: Suco de goiaba, pronto para 

beber, não fermentado, obtido a pela mistura de polpa de 

goiaba, extraída de frutos frescos, sadios e maduros, com água 

potável e ingredientes apropriados. Prazo de validade mínimo 

de 6 meses a contar da data de entrega do produto. 

Embalagem tetra  square 1.000 ml *AMOSTRA: Caixa com 1.000 

ml. 

LITRO       2.000          12,18  
           

24.360,00  

41 

SUCO DE 

MAMÃO 

ADOÇADO 

SUCO DE MAMÃO ADOÇADO: Suco de mamão, pronto para 

beber, não fermentado, obtido a pela mistura de polpa de 

mamão, extraída de frutos frescos, sadios e maduros, com água 

potável e ingredientes apropriados. Prazo de validade mínimo 

de 6 meses a contar da data de entrega do produto. 

Embalagem tetra  square 1.000 ml *AMOSTRA: Caixa com 1.000 

ml. 

LITRO       2.000          12,18  
           

24.360,00  
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42 VINAGRE-750 ML 

VINAGRE 750 ML-Fermentado acético de álcool e vinho branco 

em garrafas de plástico transparente, resistente, de 750 ml 

cada. Prazo mínimo de validade 12 meses a contar da data da 

entrega do produto. * AMOSTRA: 1 garrafa de 750 mL 

GFA       1.000           3,00  
            

3.000,00  

TOTAL 
      

1.819.818,10  

  
       

 
VALO TOTAL ESTIMADO: R$ 2.785.281,28 (Dois milhões setecentos e oitenta e cinco mil duzentos e oitenta e um reais e 

vinte e oito centavos) 
 
 
O valor global da presente proposta é de R$ .......................................(..................... valor por extenso......................................) 

 
 

1- Informar a marca ofertada. 

 

 2-  Os produtos serão entregues no Município de Afuá de forma fracionada mediante requisição, para atender a necessidade diária  do 

comprador. 

 

Validade da proposta:  dia/mês/ano 

 

Prazo de entrega:  dia/mês/ano 

 

Condições de Pagamento: a vista – a  prazo – com entrega, etc. 

 

Dados bancários: 

 

Banco 
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Agência  

 

Conta Corrente 

e-mail da licitante 

 

Telefone fixo 

 

Localidade ....... de ....................................de 2018. 

 

 

 

................................(assinatura)................................. 

Nome do representante 

 

 

0
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PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018 

ANEXO II - MODELO DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO EDITAL 

 

 

 

 (Nome da empresa) _______________________, CNPJ 

Nº_____________________, sediada_________________________ (endereço 

completo), por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) 

Senhor(a)________________________, portador(a) do Registro Geral nº. 

__________________e CPF nº ____________________, DECLARA para efeito 

do Pregão Presencial nº.004/2018, realizado no Município de Afuá/PA, 

que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 

4º, inciso VII, da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, ciente das 

penalidades cabíveis.  

 

Local e data ______________________________________  

 

 

(Nome e assinatura do representante)  

 

 

 

 

*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante.  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018 

ANEXO III - MODELO DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE 

MENORES 

 

 

 

 

 (Nome da Empresa) __________________________, inscrita no CNPJ/MF nº 

___________________, por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) 

Senhor(a)___________________________, portador(a) do Registro Geral nº. 

__________________e CPF/MF nº ____________________, DECLARA, para 

efeitos do Pregão Presencial nº004/2018 e para fins do inciso XXXIII do 

art. 7º da Constituição Federal de 1998 e disposto no inciso V do art. 27 

da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº. 9.854/99, regulamentada pelo 

Decreto nº 4.358/2002, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 

(dezesseis anos). Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) 

anos, na condição de aprendiz. Observação: se a licitante possuir 

maiores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.  

Local e data ______________________________________  

 

(Nome e assinatura do representante) 

 

 *Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante.  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018 

ANEXO IV - MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 

IMPEDITIVOS 

 

 

 

(Nome da Empresa) ____________________, CNPJ/MF nº 

_______________sediada (endereço completo) __________________, por 

intermédio de seu(ua) representante legal o(a) 

Senhor(a)___________________________, portador(a) do Registro Geral nº. 

__________________e CPF/MF nº ____________________, DECLARA sob as 

penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para 

sua habilitação no Pregão Presencial nº004/2018, realizado pelo 

Município de Afuá/PA, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores.  

 

Local e data ______________________________________ 

 

 (Nome e assinatura do representante)  

 

*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante.  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018 

ANEXO V - MODELO DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

 

 (Nome da Empresa) _____________________________________, inscrita no 

CNPJ no __________________, por intermédio de seu representante legal, 

o(a) Sr(a). __________________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº _____________________ e do CPF no __________________, 

DECLARA, para fins de comprovação no Pregão Presencial no 008/2015, 

sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta 

empresa, na presente data, é considerada:  

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar 

nº 123, de 14/12/2006;  

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa 

está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  

 

Local e data ______________________________________  

 

(Nome e assinatura do representante) 

 *Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante.  

 

OBS.: 

1) Assinalar com um “X” a condição da empresa.  

2) Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, antes da abertura 

da Sessão, e separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e 

Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas empresas que pretenderem 

se beneficiar do regime diferenciado e favorecido previsto Lei 

Complementar nº 123/2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ 
C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05 

 

____________________________________________________________________________________ 
   Praça Albertino Baraúna, s/n - Centro – CEP: 68890-000 - Afuá-PA - Fone: (0xx96) 3689-1119 - Tele-Fax 

(0xx96)3689-1110  

ANEXO VI – MINUTA ATA PESSOA JURÍDICA PREGÃO PRESENCIAL 

Nº004/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 

 

 Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Afuá, Estado de 

Pará, na sede da Prefeitura Municipal de Afuá, de um lado o MUNICÍPIO 

DE AFUA, ESTADO DO PARÁ, inscrita no CGC/MF sob o n.º 

05.119.854/0001-05, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. 

ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO, brasileiro, casado, residente e 

domiciliado nesta cidade de Afuá/PA, portador da Cédula de 

Identidade nº 2.410.125 SSP/PA e CPF nº 226.543.642-91, doravante 

denominado “MUNICÍPIO”, e do outro lado a empresa .............., inscrita 

no CNPJ sob o n.º..........., e Inscrição Estadual n.º........ estabelecida a 

........., n.º......, bairro ..............., cidade de ..........., neste ato representada 

pelo Sr. .............., portador do CIRG n.º .......... e CPF n.º ............ doravante 

denominada “PROMITENTE FORNECEDORA”, nos termos do artigo 15 da 

Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520/2002 e 

alterações posteriores, que regulamenta o Pregão Presencial e Registro 

de Preços e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o 

resultado do PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2018, para REGISTRO DE 

PREÇOS, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as 

disposições da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações posteriores e as 

condições seguintes:  

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO Registro de preços para eventual 

Aquisição de gêneros alimentícios destinados aos Programas de 

Alimentação Escolar, quando deles o Fundo municipal de Educação 

necessitar. 

1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, conforme abaixo:  

Nº ITENS QUANT. MARCA VALOR 

UNITÁRIO 

TOTAL 

      

 TOTAL     

CLÁUSULA SEGUNDA DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS  

2.1 – A presente ata de registro de preços terá vigência pelo prazo de 

12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, não admitindo 

prorrogação. 

 2.2 - Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante 

o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de 

Afuá não será obrigado a aquisição/contratação, exclusivamente por 

seu intermédio, do objeto/contratação referido na cláusula primeira, 

podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, 

sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie 

à empresa detentora.  
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2.3 - Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, 

quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do edital do 

PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2018 que a precedeu e integra o presente 

instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de 

pleno conhecimento das partes.  

CLÁUSULA TERCEIRA DO PAGAMENTO  

3.1- Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a 

realização/execução do objeto contrato e emissão da referida nota 

fiscal. 

 3.2- A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do 

Empenho estiver em total conformidade com as especificações 

exigidas pelo MUNICÍPIO.  

3.3- Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser 

liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo 

descumprimento der origem à aplicação da penalidade.  

3.4- As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 

3.5- O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura 

deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento 

licitatório.  

3.6- Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto 

pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe 

foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que 

isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 

monetária.  

CLÁUSULA QUARTA DA CONTRATAÇÃO E DO PRAZO  

4.1 Os itens licitados serão solicitados de forma parcelada e conforme a 

necessidade da secretaria, através de Solicitação, Pedido ou 

Autorização de fornecimento na quantidade solicitada;  

4.2 Os itens licitados através deste Pregão deverão ser entregues em até 

10 (dez) dia após solicitação da Prefeitura de Afuá/PA.  

4.3 Os itens licitados somente serão adquiridos se houver eventual 

necessidade de aquisição da Prefeitura Municipal de Afuá.  

4.4 Na hipótese da não aceitação do objeto ou serviço, o mesmo 

deverá ser retirado pela empresa no prazo de 05 (cinco) dias contados 

da notificação da não aceitação, para reposição ou execução no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias.  

4.5 A Secretaria terá o prazo máximo de 03 (três) dias úteis para 

processar a conferência do que foi entregue ou executado, atestando 

a conformidade ou notificando a detentora da ata para substituição do 

objeto entregue em desacordo com as especificações.  

4.6 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade 

da detentora da ata pela perfeita execução, se a qualquer tempo se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções.  

CLÁUSULA QUINTA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES  
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5.1 - Do Município:  

5.1.1- Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto 

desta Ata, conforme ajuste representado pela nota de empenho;  

5.1.2- Aplicar à detentora da Ata penalidades, quando for o caso;  

5.1.3- Prestar à detentora da Ata toda e qualquer informação, por estas 

solicitadas, necessárias à perfeita execução da nota de empenho; 

5.1.4- Efetuar o pagamento à detentora da Ata no prazo avençado, 

após a entrega da nota fiscal, devidamente atestada, no setor 

competente;  

5.1.5- Notificar, por escrito, à detentora da Ata da aplicação de 

qualquer sanção.  

5.1.6- Conferir e Fiscalizar a execução ou aquisição do objeto licitado. 

5.2 - Da Detentora da Ata:  

5.2.1- Fornecer o objeto ou executar os serviços nas especificações 

estabelecidas e com a qualidade exigida;  

5.2.2- Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou 

venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos; 

5.2.3- Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de 

habilitação;  

5.2.4- Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que 

se fizerem necessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor contratado;  

5.2.5- Fornecer o objeto nos termos estipulados na proposta preços e 

edital de licitação.  

CLÁUSULA SEXTA DAS CONDIÇÕES  

6.1 - Os contratos de aquisição decorrentes da presente Ata de Registro 

de Preços serão formalizados pela retirada da nota de empenho ou 

Nota de Autorização de Despesa pela detentora.  

6.2 - A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a 

atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, 

mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data 

posterior à do seu vencimento.  

6.3 - Toda aquisição/contratação deverá ser efetuada mediante 

solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser feita através de 

nota de empenho ou Nota de Autorização de Despesa.  

6.4 - A empresa fornecedora, quando do recebimento solicitação, 

deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data 

e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem 

procedeu ao recebimento.  

CLÁUSULA SÉTIMA DAS PENALIDADES  

7.1- Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, 

execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento de cada 

ajuste representado pela nota de empenho, sujeitará a detentora da 
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Ata às penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, das 

quais destacam-se:  

a) advertência; 

 b) Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na 

entrega do objeto, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do 

contrato;  

c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de 

atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto, com a 

conseqüente rescisão contratual;  

d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da 

EMPRESA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua 

rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual; 

e) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento 

de contratar com o Município, no prazo de até 2 (dois) anos;  

f) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração 

Pública, até que seja promovida a reabilitação, facultado ao 

contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade 

competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao 

processo.  

7.2 - Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima 

poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração. 

7.3 - Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a" à "f", do item 7.1, 

caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 

intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local.  

7.4 - O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades 

acima dispostas será dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o 

qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de 

reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.  

CLÁUSULA OITAVA DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS  

8.1 - Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência 

da Ata de Registro de Preços;  

8.1.1 - Considera-se Preço registrado aquele atribuido aos materiais, 

incluindo todas as despesas e custos até a entrega no local indicado, 

tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e 

parafiscais), transporte, embalagens, seguros, mão-de-obra e qualquer 

despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas 

neste Edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações 

assumidas pela empresa detentora da ata na execução da mesma.  

8.2 - Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de 

preços, para mais ou para menos, devidamente comprovadas, em 

decorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II e do § 5º do 

art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações (situações supervenientes e 

imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que 

configurem área econômica extraordinária e extracontratual).  
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8.2.1. O índice a ser utilizado como base para eventuais reajustes será o 

IGPM/FGV.  

8.3 - O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou 

cancelamento do preço registrado no prazo máximo de dez dias úteis, 

salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.  

8.4 - No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-

financeiro do preço inicialmente estabelecido, o Órgão Gerenciador, se 

julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, 

liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de 

penalidades ou determinar a negociação.  

8.5 - Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço 

praticado no mercado, O Órgão Gerenciador notificará o fornecedor 

com o primeiro menor preço registrado para o item ou lote visando a 

negociação para a redução de preços e sua adequação ao do 

mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e 

especificações.  

8.6 - Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o 

Órgão Gerenciador desonerará o fornecedor em relação ao item e 

cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.  

8.7 - Simultaneamente procederá a convocação dos demais 

fornecedores, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer 

igual oportunidade de negociação.  

8.8 - Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no 

mercado, e o fornecedor não puder cumprir o compromisso 

inicialmente assumido poderá, mediante requerimento devidamente 

instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento de seu registro. 

8.8.1 - A comprovação, para efeitos de revisão de preços ou do pedido 

de cancelamento do registro, deverá ser feita por meio de 

documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente 

pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de preços de 

fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos, etc, 

alusivas à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, 

sob pena de indeferimento do pedido. 

 8.9 - A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado 

fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros 

meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, 

envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa 

remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da 

decisão de deferir ou rejeitar o pedido;  

8.10 - Preliminarmente o Órgão Gerenciador convocará todos os 

fornecedores no sentido de estabelecer negociação visando a 

manutenção dos preços originariamente registrados, dando-se 

preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, 

aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.  
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8.11 - Não havendo êxito nas negociações para definição de novo 

preço ou as licitantes não aceitarem o preço máximo a ser pago pela 

Administração, o Órgão Gerenciador revogará a Ata de Registro de 

Preços, liberando os fornecedores dos compromissos assumidos, sem 

aplicação de penalidade.  

8.12 - Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o 

item, poderá o Gestor da Ata proceder à nova licitação para a 

aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.  

CLÁUSULA NONA DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – A presente ata poderá ser cancelada pelo MUNICÍPIO, de comum 

acordo, sem ônus, que deverá ser feito mediante notificação 

extrajudicial com antecedência mínima de 30(trinta) dias, no caso de 

descumprimento de quaisquer das cláusulas do documento pelo 

“PROMITENTE FORNECEDORA”, sendo reconhecido o direito de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93 e ainda, 

unilateralmente pelo MUNICÍPIO.  

9.2. A presente Ata de Registro de Preços poderá será cancelada, 

automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não 

restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do Gestor da Ata 

quando:  

9.2.1 - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata; 

9.2.2 - a detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo 

estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;  

9.2.3 - a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato 

decorrente de registro de preços, a critério do MUNICÍPIO; observada a 

legislação em vigor;  

9.2.4 - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de 

contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pelo 

MUNICÍPIO, com observância das disposições legais;  

9.2.5 - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados 

no mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos; 

 9.2.6 - por razões de interesse público devidamente demonstradas e 

justificadas pela Administração.  

9.3 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos 

previstos neste item, será feita por correspondência com aviso de 

recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de 

administração da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser 

ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a 

comunicação será feita por publicação no Órgão Oficial do Estado, por 

01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço e registrado a partir 

da última publicação.  

9.4 - Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, 

comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de 

Registro de Preços, ou, a juízo do MUNICÍPIO, quando comprovada a 
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ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, incisos XIII a 

XVI, da Lei Federal nº 8.666/93. 9.4.1 - A solicitação da detentora para 

cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

antecedência de 30 (trinta) dias, facultada á Administração a 

aplicação das penalidades previstas na cláusula sétima, caso não 

aceitas as razões do pedido.  

CLÁUSULA DÉCIMA DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO  

10.1 - As AQUISIÇÕES/CONTRATAÇÕES dos itens objeto da presente Ata 

de Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso, pelo ordenador 

de despesa correspondente, sendo obrigatório informar ao 

Departamento de Compras do Município, os quantitativos das 

aquisições.  

10.1.1 - A emissão das notas de empenho, sua retificação ou 

cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela 

mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para 

tanto.  

CLÁUSULA DÉCIMA DO ORÇAMENTO  

11.1 As despesas decorrentes da presente Ata correrão por conta de 

recursos previstos no Orçamento da Prefeitura Municipal de Afuá. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA VINCULAÇÃO AO EDITAL  

12.1 Farão parte da presente ata, além de suas expressas cláusulas, 

independentemente de transcrição no corpo do presente, as instruções 

contidas no Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2018, bem como os 

documentos a ele referentes, além da proposta apresentada pela 

PROMITENTE FORNECEDORA, no certame licitatório.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS COMUNICAÇÕES  

13.1 - As comunicações entre as partes, relacionadas com o 

acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas sempre por 

escrito.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DA FISCALIZAÇÃO  

14.1 A fiscalização da execução da referida ata de registro de preços 

será exercida pela Nutricionista responsável pela merenda escolar da 

rede municipal de ensino.  

14.1.1. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA.  

14.2 A contratada obriga-se a cumprir com suas obrigações conforme 

especificação estabelecida no edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

15.1 - Integram esta Ata, o edital da PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2018 a 

proposta da empresa .................................................................... 

classificada em 1º lugar no certame supranumerado.  

15.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 

8.666/93 e 10.520/02 e alterações posteriores, no que não colidir com a 
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primeira e as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão 

os princípios gerais de direito.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO FORO 

 16.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Afuá/PA, como único 

competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença 

das testemunhas abaixo.  

Afua – PA, .................................. 

 

ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO 

Prefeito Municipal 

 

EMPRESA PROMITENTE FORNECEDORA 

 

Testemunhas: 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018  

ANEXO VII DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA  
 

_____________________________________________________ (nome 

empresarial da licitante), inscrita no CNPJ nº: ______________________ 

com sede na 

__________________________________________________________, por 

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 

_______________________________, infra-assinado, portador(a) da Carteira 

de Identidade nº _______________________________ e do CPF/MF nº 

_________________________________, para fins do disposto no edital, 

DECLARA, sob as penas da lei, em especial o artigo nº 299 do Código 

Penal Brasileiro, especificamente para participação na licitação, 

Pregão nº 004/2018 que:  

a) A proposta apresentada para participar da licitação acima 

mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, 

e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por 

qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da 

licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida 

de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima 

mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na 

decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da 

licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida 

licitação;  

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da 

licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 

participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada 

antes da adjudicação do objeto da referida licitação;  

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da 

licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante 

do Município de Afuá antes da abertura oficial das propostas;  

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração 

e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.  

___________________ , _________ de _______________ de 2018.  

________________________________________________  

(assinatura do representante legal)  
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Observação: Esta Declaração deverá ser entregue fora dos envelopes 

de “Proposta de Preços” e de “Documentos de Habilitação” 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018 

ANEXO VIII  

 

Pregão Presencial nº 004/2018 

 

À Prefeitura Municipal de Afuá/PA 

 A/C: Sr. (a) Pregoeiro(a) Prezado Senhor(a), 

 

 

 

 A empresa _______________________, com sede na Rua/Av. 

_____________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________________, 

abaixo assinada por seu representante legal, interessada na 

participação do presente pregão, apresentar proposta comercial, nas 

seguintes condições:  

 

Nº do 

Item 

Descrição Unidade Quantidade Marca V. 

Unitário 

V. 

Total 

- - - - - - - 

 

 Validade da Proposta ___________  

 Declaramos na proposta de que os preços apresentados incluem 

todos os custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos 

direitos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, 

produtos, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e 

outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital 

e seus Anexos.  

 Declaramos que o fornecimento dos materiais poderá ser feito de 

forma total ou parcial, e sua entrega realizada no prazo de até 03 

(três) dias, contados após cada solicitação, mediante o 

recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pela 

Administração Municipal.  

 Declaramos que estamos de acordo com todas as condições do 

Edital.  

 Indicamos como representante para assinatura do contrato/ata 

de registro o Sr(a). _______________, estado civil, profissão, nº do 

CPF e Carteira de Identidade, domicílio e cargo na empresa.  

 

Data: __________  

Assinatura: ___________  

Nome do representante legal do Proponente: ________________  

Carimbo do CNPJ. 
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ANEXO IX 

MINUTA DO CONTRATO Nº ......./2018 

 

 

INSTRUMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AFUÁ, 

ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO - FME E A EMPRESA 

....................................................... COMO ABAIXO 

MELHOR SE DECLARAM: 

 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE AFUÁ -  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,  

representada neste ato pela Senhora Secretária KELLY CRISTINA DOS 

SANTOS SALOMÃO, brasileira, casado, psicóloga, regularmente inscrita 

no CPF/MF: 428.215.172-20 e no RG sob o nº 306833 SSP/AP, residente na 

cidade de Afuá-PA, denominado simplesmente CONTRATANTE, e de 

outro lado, a empresa ......................................................., com endereço 

na ........................................................, .................., ........................,  CEP: 

.........................., inscrito no CNPJ. (M.F) sob o nº ................................, 

representada por .............................................. titular do CPF: 

....................................... RG nº .................................. residente e domiciliado 

na ............................................., ................., ............................, ..................., 

.............................., doravante denominado CONTRATADO, firmam o 

presente contrato, na conformidade das Cláusulas e condições 

seguintes: 

 

CLÁUSULA I – DO PROCEDIMENTO 

 O presente Contrato obedece aos termos da Justificativa para 

abertura de Processo Licitatório nº ........../2018, na modalidade Pregão 

Presencial nº ........./2018, Registro de Preços nº ......./2018, com 

fundamento na Lei nº. 8.666/93. 

 



ESTADO DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ 
C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05 

 

____________________________________________________________________________________ 
   Praça Albertino Baraúna, s/n - Centro – CEP: 68890-000 - Afuá-PA - Fone: (0xx96) 3689-1119 - Tele-Fax 

(0xx96)3689-1110  

CLAUSULA SEGUNDA- DO OBJETO  

 

2.1 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, conforme abaixo:  

 
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID. MARCA VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL 

 (conforme 

descrição anexo 

Edital) 

     

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA  

A vigência do objeto deste Contrato será de 12 (doze meses) a contar 

da data de sua publicação. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

Os recursos para o adimplemento do preço correrão por conta da 

Prefeitura Municipal de Afuá, com as seguintes dotações: 

20 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

12.361.0250.2-089 – Manutenção do PNAE- PNAE-EF 

12.361.0250.2-090 – Manutenção do Programa Mais Educação 

12.362.0250.2-094 – Manutenção do PNAE- Ensino Médio 

12.365.0250.2-096 - Manutenção do PNAEC – CRECHE 

12.365.0250.2-097 – Manutenção do PNAEP-Pré-Escola 

12.366.0250.2-099 - Manutenção do PNAE-EJA 

3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 

 

Parágrafo único – As despesas decorrentes da execução deste 

Contrato que excederem o exercício em curso, decorrente de eventual 

aditamento, prorrogação ou necessidade de manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro pactuado, correrão à conta de dotações que 

serão consignadas nas Leis Orçamentárias Anuais subsequentes, nas 

mesmas funções programáticas. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

Para a execução do determinado nas cláusulas deste Contrato, as 

partes se obrigam a:  

I – CONTRATANTE:  

a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, assegurando-se da 

boa prestação do serviço e qualidade dos produtos fornecidos;  

b) assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com 

aqueles praticados no mercado;  

c) realizar os devidos pagamentos;  
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d) proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento 

do presente contrato. 

 II – CONTRATADA:  

a) responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de 

âmbito federal, estadual e municipal, bem como assegurar os direitos e 

cumprimento dos deveres de todas as obrigações estabelecidas neste 

instrumento;  

b) manter a qualidade dos produtos fornecidos;  

c) executar fielmente o objeto do contrato, comunicando 

imediatamente e com antecedência ao representante legal do 

CONTRATANTE, na hipótese de ocorrência de qualquer fato impeditivo 

de seu cumprimento;  

d) apresentar Fatura/Nota Fiscal. A fatura deve ser detalhada e deverá 

discriminar todos os produtos fornecidos, e outras informações que se 

fizerem necessárias;  

e) comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade na 

continuidade do fornecimento dos produtos e prestar informações 

julgadas necessárias, em tempo hábil, principalmente quando 

solicitadas pelo CONTRATANTE;  

f) responder por danos causados diretamente ao CONTRATANTE e ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução 

deste contrato;  

g) manter, durante toda a execução do contrato a compatibilidade 

com as obrigações assumidas em relação a todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

h) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 

e comerciais, resultantes da execução do contrato. A inadimplência da 

CONTRATADA, referente a esses encargos, não transfere ao 

CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento.  

 

CLÁUSULA SEXTA: DO VALOR  

O valor total do presente Contrato será de R$ 

______(____________________).  

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DO PAGAMENTO  

O pagamento será até 30 (trinta) dias após apresentação das Notas 

Fiscais/Faturas.  

§ 1º. Cada pagamento somente será efetuado após a comprovação 

pela CONTRATADA de que se encontra em dia com suas obrigações 

para com sistema de seguridade social, mediante apresentação das 

Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.  

§ 2º. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão ser entregues no 

Depósito de Merenda, localizado na Travessa Manoel Florindo 
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Gonçalves, s/nº, Centro, Município de Afuá, Estado de Pará, CEP 68.890-

000, nos dias úteis no horário das doze às dezoito horas.  

§ 3º. O não pagamento de quaisquer valores devidos pelo 

CONTRATANTE, nas datas de seus respectivos vencimentos, implicará na 

incidência de sanções previstas na legislação pátria.  

§ 4º. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto 

estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe 

for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento Contratual.  

 

CLÁUSULA OITAVA: DA FISCALIZAÇÃO 

 A prestação do serviço será objeto de acompanhamento e 

fiscalização através através do 

Sr(a)................................................,representante da Secretaria Municipal 

de Educação; ao qual competirá acompanhar e avaliar a qualidade 

dos produtos, bem como dirimir as dúvidas que surgirem no seu curso. 

 

 Parágrafo único. A Fiscalização será exercida no interesse do 

CONTRATANTE e não exclui, nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, 

e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público 

ou de seus agentes e prepostos.  

 

CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES  

Nos termos do artigo 86 da Lei nº. 8.666/93, fica estipulado o percentual 

de meio por cento – 0,5% – sobre o valor inadimplido, a título de multa 

de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto 

deste contrato, até o limite de dez por cento – 10% – do valor 

empenhado.  

§ 1º. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão 

do descumprimento de qualquer das condições avençadas, a 

CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do 

artigo 87 da Lei nº. 8.666/93: 

 I – advertência;  

II – multa de dez por cento – 10% – do valor do contrato; 

 III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de 

contratar com a Administração por prazo não superior a dois – 02 – anos 

e,  

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública. 

 § 2º. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas 

pela autoridade competente aplicando-se o Princípio da 

Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em 

fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo 
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máximo de cinco – 05 – dias úteis da data em que for oficiada a 

pretensão do CONTRATANTE no sentido da aplicação da pena.  

§ 3º. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas 

adjudicatárias em conta corrente em agência bancária devidamente 

credenciada pelo município no prazo máximo de cinco – 05 – dias a 

contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrada 

judicialmente. § 4º. As multas de que trata este capítulo, serão 

descontadas do pagamento eventualmente devido pelo 

CONTRATANTE ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida 

pela adjudicatária em conta corrente em agência bancária 

devidamente credenciada pelo CONTRATANTE no prazo máximo de 

cinco – 05 – dias a contar da notificação, ou quando for o caso, 

cobrado judicialmente.  

 

CLÁUSULA DEZ: DAS ALTERAÇÕES  

Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a 

celebração de Termo Aditivo, vedada a alteração do OBJETO.  

 

Parágrafo único. A alteração de valor contratual, decorrente do 

reajuste de preço, compensação ou penalização financeira prevista 

neste Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias 

suplementares até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração 

de aditamento.  

 

CLÁUSULA ONZE: DA RESILIÇÃO  

O presente contrato poderá ser resilido a qualquer momento, por 

qualquer das partes, mediante comunicações expressas, com 

antecedência mínima de trinta – 30 – dias. 

 

 Parágrafo Único. Havendo pendências, as partes definirão, através de 

um Termo de Encerramento do Contrato.  

CLÁUSULA DOZE: DA RESOLUÇÃO  

O Contrato poderá ser resolvido: 

 I – por ato unilateral do CONTRATANTE, face ao interesse público, 

reduzido a termo no respectivo processo;  

II – por inadimplemento das Cláusulas e condições estabelecidas neste 

Contrato, por parte da CONTRATADA, nos termos da Seção V, do 

Capítulo III, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 

 III – independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, em 

qualquer dos seguintes casos:  

a) falência ou liquidação da CONTRATADA;  

b) incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou, ainda 

cisão ou fusão da mesma com outra empresa, sem a prévia e expressa 

concordância do CONTRATANTE;  
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c) extinção da CONTRATADA. Parágrafo único. Sempre que ocorrerem 

as hipóteses de resolução contratual será assegurado o contraditório e 

a ampla defesa à CONTRATADA, em conformidade com artigo 78 da 

Lei nº. 8666/1993 e suas alterações.  

 

CLÁUSULA TREZE: DA PUBLICAÇÃO  

Dentro do prazo legal, contatos de sua assinatura, o CONTRATANTE 

providenciará a publicação do extrato deste Contrato.  

 

CLÁUSULA QUATORZE: DOS CASOS OMISSOS 

 Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as partes 

contratantes, respeitadas e observadas às disposições legais 

pertinentes.  

 

CLÁUSULA QUINZE: DA EXTENSÃO  

Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram aceitar 

o presente instrumento nos expressos termos em que fora lavrado, 

obrigando-se a si e seus herdeiros e ou sucessores a bem e fielmente 

cumpri-lo.  

 

CLÁUSULA DEZESSEIS: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

As partes se obrigam a manter, durante toda a execução do presente 

Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições exigidas no processo licitatório.  

 

CLÁUSULA DEZESSETE: DO FORO 

 Fica eleito o foro da Comarca de Afuá, Estado do Pará, com renúncia 

expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a 

resolução de questões eventualmente levantadas em decorrência 

deste Contrato. E por estarem as partes de pleno acordo em tudo que 

se encontra disposto neste Contrato, ciente das obrigações contraídas 

e das conseqüências de sua inobservância, firmam-no em três – 03 – 

vias de igual teor.  

Afuá/PA, .........de .................................de 2018 

 

 

ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO 

Prefeito Municipal 

 

KELLY CRISTINA DOS SANTOS SALOMÃO 

Secretária Municipal de Educação 

 

Representante 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018 

ANEXO IX - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA EMISSÃO DO  CRC 

PESSOA JURÍDICA � 

 

 Contrato social em vigor da empresa licitante; �  

 Telefone para contato; �  

 RG e CPF dos sócios da empresa; � 

 Alvará de funcionamento – ano atual; � 

 Inscrição no CNPJ (cadastro nacional de pessoa jurídica) – 

situação ativa; � 

 Inscrição estadual - dentro do prazo de validade;  

 Certidão negativa de tributos municipais e da divida ativa 

municipal; � Certidão negativa de débitos da receita federal e 

divida ativa federal (conjunta); �  

 Certidão de regularidade do FGTS � 

 Atestado de capacidade técnica  

 Carta de apresentação da empresa (especificando ramo de 

atividade, data de fundação, localização, se possui filiais, nome 

de sócios, nome dos gerentes ou diretores, etc); 

 Conta Bancária – pessoa jurídica (banco – agencia/cidade-

conta-corrente); 

 Declaração em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º 

da Constituição Federal; 

 Declaração de disponibilidade de entrega dos produtos ou 

realização de serviços de conforme licitação, sob a pena do art. 

299 do código penal; 

OBSERVAÇÃO: Os documentos relativos à efetivação do CRC poderão 

ser encaminhados ao departamento de protocolo do MUNICÍPIO DE 

AFUÁ/PA, em cópia simples ou enviados através do e-mail 

licitacaominga@hotmail.com.  

O certificado de registrado cadastral somente terá validade enquanto 

todas as certidões nele constantes estiverem validas. Quanto a 

disponibilização do certificado de registrado cadastral, o departamento 

de licitações realizara os procedimentos em conformidade com a lei 

federal nº 8.666/1993, sendo que, o CRC poderá somente ser retirado no 

Departamento de Licitação.  

As empresas obrigam-se a apresentar todos os documentos 

relacionados acima, sendo que, a ausência de quaisquer um dos 

documentos acima acarretará no indeferimento do cadastro. A análise 

dos documentos para possível confecção de CRC será efetuada no 

prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a partir do protocolo ou data de 

recebimento via e-mail. 
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