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EDITAL 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021 
 

1. PREÂMBULO  

 
O Município de Redenção, Estado do Pará, inscrito no CNPJ sob nº 04.144.168/0001-21, por meio da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Lazer, torna público que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, com base na Lei 
Federal n° 10.520/02, Decreto Federal n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro 
de 2019, Lei nº 11.947/2009, Resolução nº 26, de 17 de junho de 2013, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação - FNDE, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n° 8.666/93, de 21/06/93, e Lei 
Complementar nº 123/2006. 

 
O PREGÃO ELETRÔNICO será conduzido pela PREGOEIRA Janaina Sampaio da Cruz, auxiliado pela EQUIPE DE 
APOIO, conforme designações contidas da Portaria nº 066/2021.  
 
O PREGÃO ELETRÔNICO será realizado dia 06 de julho de 2021. 
 
MODO DE DISPUTA: ABERTO 
 
INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: as 14h00min do dia 24 de junho de 2021. 
FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: as 08h30min do dia 06 de julho de 2021. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: as 09h00min do dia 06 de julho de 2021. 
 
Site por meio do qual será realizado o presente PREGÃO ELETRÔNICO:  www.portaldecompraspublicas.com.br. 
   

Observação: Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça a 
realização do Pregão na data acima marcada, a data de abertura da licitação será prorrogada no portal de 
compras públicas, sendo publicado o aviso de prorrogação no Portal da prefeitura e no Diário Oficial da União. 

 

2. OBJETO  

 
2.1. A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA 
BÁSICA, CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: ARROZ, FEIJÃO, AÇÚCAR, FLOCÃO DE MILHO, ÓLEO E 
MACARRÃO ESPAGUETE. EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – 

PNAE., E CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
LAZER, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I) deste Edital e demais anexos.  

 
2.2. A licitação será julgada global, conforme tabela constante do Termo de Referência – Anexo I deste Edital, obrigado 
ao licitante cotar todos os itens do lote. 
 
2.3. Em se tratado de merenda escolar, haverá caso necessário apresentar de Amostras para análise dos Produtos 
oferecidos pelos licitantes, que obedecerá aos critérios estabelecidos pelo FNDE, responsável pelo PNAE, nas 
conformidades da Resolução nº 26, de 17 de junho de 2013, posteriormente revisada pela Medida Provisória nº 2178-
36, de 2001, que estabeleceu, como um dos procedimentos para o controle de qualidade da alimentação servida aos 
escolares, a aplicação de análise dos produtos por parte das entidades executoras.  
 
A) da apresentação de amostras:  
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a.1. Os produtos correspondentes a cada um dos itens dispostos no ANEXO I deste Edital serão avaliados e 
inspecionados pelo departamento competente, utilizando-se por base os critérios objetivamente definidos no Termo de 
Referência para aceitação do objeto, o qual emitirá o relatório de análise informando a aceitação ou recusa dos 
respectivos; 
a.1.1. As Propostas correspondentes aos itens deverão estar acompanhadas de suas respectivas CATALOGOS;  
 
a.1.2. As amostras deverão ser apresentadas em embalagem original e intacta contendo as seguintes informações na 
embalagem:  
 

a) Identificação do produto; 
b) Embalagem original e intacta; 
c) Data de fabricação; 
d) Data de validade; 
e) Peso líquido; 
f) Número do Lote; 
g) Nome do fabricante; 
h) Registro no órgão fiscalizador quando couber. 

 
a.1.2. A Prefeitura Municipal de Redenção/PA reserva-se o direito de solicitar a proposta final e a amostra dos itens 
(detalhados) para análise, e o licitante vencedor se obriga a encaminhá-la no prazo máximo de 48 (horas), contado a 
partir da convocação de anexo feita pela PREGOEIRA no Portal de Compras Públicas.  
 

3. TIPO DO JULGAMENTO: 

 
3.1. O Critério de julgamento, buscando a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, será o de MENOR 
PROÇO GLOBAL. 
 

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  

 
4.1. Poderão participar deste pregão:  
 

4.1.1. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que atendam às condições deste Edital e seus anexos, 
inclusive quanto à documentação, e estejam devidamente credenciadas perante o Portal de Compras Públicas, para 
acesso ao sistema eletrônico;  
 

4.1.2. Pessoa Jurídica sob a condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento 
diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, deverá ser comprovada mediante apresentação de Declaração 
firmada pelo representante legal da empresa, ratificando não haver nenhum dos impedimentos previstos no art. 3º, §4º, 
da referida lei. A falta de entrega desta declaração indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na 
Lei Complementar nº. 123/2006.  
 

4.1.3. As empresas que pretenderem se beneficiar do regime diferenciado previsto pela lei nº 123/2006 deverão enviar a 
declaração em questão por meio do sistema eletrônico. 
4.1.4. Como requisito para participação neste Pregão, a licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus Anexos e que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação definidos neste Edital. 
 
4.1.5. A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições deste edital. 
 

5. ORGÃO GERENCIADOR 

 
5.1.  O órgão gerenciador será a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, representada por 
seu Secretário o Prof. Vanderly Antônio Luiz Moreira 
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6. CREDENCIAMENTO  

6.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, que são 
obtidas junto ao provedor do sistema, para acesso ao sistema eletrônico no site:  www.portaldecompraspublicas.com.br, 
onde, também, deverão se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento e, ainda, receber instruções 
detalhadas para sua correta utilização. 
 
6.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da licitante ou de seu representante 
legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico, não 
cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal de Redenção/PA responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes do uso indevido da chave de identificação e senha, ainda que por terceiros. 
 
6.3. É admitido apenas um representante por proponente.  
 
6.4. A ausência da documentação referida ou a apresentação em desconformidade com as exigências previstas 
acarretará em inabilitação perante o presente pregão eletrônico.  
 
6.5. ENTENDE-SE POR DOCUMENTO CREDENCIAL:  
 
a) Contrato social, de acordo com a Lei nº 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) quando a pessoa credenciada for sócia, 
proprietária, dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  
 
b) Procuração ou documento equivalente do licitante, com poderes e firma reconhecida, para que a pessoa credenciada 
possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste pregão, assim como formular ofertas e lances, negociar 
preços, declarar a intenção de interpor recursos relativos a este pregão, acompanhada do estatuto/contrato social;  
 

c) RG E CPF do representante e dos sócios;  
 

d) Cartão CNPJ.  
 

e) Comprovante de opção pelo simples obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal. 
 

f) Enquadramento de ME/EPP emitido pela junta comercial. 
 

OBS: Os documentos que não possuírem prazo de validade para o credenciamento, será considerado com prazo 
de, no máximo, 30 dias, contados a partir da abertura do certame. Exceto a certidão expedita pela junta 
comercial. 
  
6.6. A empresa deverá apresentar uma única razão social, um único CNPJ, não podendo filial ou subsidiária substituir 
matriz, quando esta for a licitante e vice-versa;  
6.7. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante;  
 
6.8. É indispensável a prática dos atos por meio do licitante ou seu representante legal;  
 
6.9. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta Licitação:  
 
6.9.1. Empresas em consórcio, sob qualquer forma;  
 
6.9.2. Empresa que tiver contrato rescindido por inadimplência em fase de execução e/ou suspensa de licitar, com 
qualquer órgão, de qualquer esfera Governamental;  
 
6.9.3. Empresa sob falência ou recuperação judicial;  
 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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6.9.4. Servidor ou dirigente do órgão contratante, ou responsável pela licitação, autor do projeto, empresas suspensas ou 
declaradas inidôneas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA ou por qualquer outro órgão da administração 
pública direta ou indireta, Federal, Estadual e Municipal.  
OBS: Os documentos para credenciamento solicitados poderão ser apresentados em original, por cópias 
simples, cópias autenticadas por cartório competente, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e 
inclusive expedido via internet, autenticação deverá ser realizada com no mínimo 72hs antes da data fixada para 
abertura do Certame. 

7. CONTEÚDO DA PROPOSTA DE PREÇOS  
 

7.1. A proposta de preços deverá apresentar o número deste PREGÃO ELETRÔNICO e ser elaborada de acordo com o 
anexo I, contendo:  
 

a) Razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, dados bancários, telefone e e-mail para contato;  
 

b) Descrição detalhada do objeto deste PREGÃO ELETRÔNICO, em conformidade com as especificações contidas no 
ANEXO I; de forma precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de 
um resultado do subitem;  
 

c) Prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos;  
 

d) Preço unitário e total por itens, expresso em moeda corrente nacional, em algarismo fixo e irreajustável, sem inclusão 
de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, nos termos da planilha de preços; em caso de divergência entre 
os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros;  
 

e) Indicação da MARCA dos materiais ofertados e demais especificações que possibilitem evidenciar com absoluta 
clareza, o produto ofertado;  
 

f) Incluir nos preços propostos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativos ao cumprimento integral do 
objeto deste PREGÃO, envolvendo, entre outras despesas, tributos de qualquer natureza, frete, embalagem etc., exceto 
quanto aos preços nas hipóteses de desequilíbrio econômico-financeiro previsto na legislação incidental. 
  
g) Termo de Retirada do Edital e Anexos se for o caso, emitido pela Comissão de Licitação/Pregão, comprovando que a 
licitante recebeu todos os documentos necessários ao cumprimento do objeto deste Pregão. 
h) Declaração de Qualidade e Responsabilidade do Produto Ofertado (em separado, anexo à proposta).  
 
7.2. É facultado à proponente cotar todos ou quaisquer dos itens integrantes do objeto do PREGÃO, não sendo admitido, 
todavia cotação inferior à quantidade prevista no lote sem cotação. 
  
7.3. A proposta contida deverá ser apresentada, também, com as seguintes informações: 
  
7.3.1. Emitida por computador ou datilografada, em papel timbrado da empresa, redigida com clareza, sem emendas, 
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas; 
 

8. DO ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS 

  
8.1. A licitante deverá encaminhar os documentos de proposta e habilitação exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, até a data e horários marcados para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a fase de recebimento de propostas. 
 
8.2. Até a data e hora estabelecida para a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta, bem 
como a documentação anteriormente encaminhada. 

 9. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  

 
9.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pela PREGOEIRA, ocorrerá na data e na hora indicadas no 
preâmbulo deste Edital, no site:  www.portaldecompraspublicas.com.br. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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9.2. A comunicação entre A PREGOEIRA e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante mensagens em campo próprio 
do sistema eletrônico. 
9.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando 
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo 
sistema ou de sua desconexão. 

10. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  

 
10.1. A PREGOEIRA verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estiverem 
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 
 
10.2.  Serão desclassificadas as propostas de preços que: 
 
a) Não atenderem às exigências deste Edital; 
 
b) Apresentarem, após a fase de lances ou negociação, valores superiores à média de preços da pesquisa de mercado. 
 
10.3. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real por todos os participantes. 
 
10.4. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 
10.5. Os erros, equívocos e omissões havidas nas cotações serão de inteira responsabilidade do proponente, não lhe 
cabendo, em caso de classificação, eximir-se do fornecimento do objeto da presente licitação. 
 

 11. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA  

 
11.1. A etapa competitiva será aberta na data e na hora indicada no primeiro parágrafo deste edital, a partir da qual as 
licitantes classificadas poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 
informadas do recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 
11.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, 
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema. 
 
11.3. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema. 
 
11.4. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, 
vedada a identificação da ofertante. 
 
11.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total 
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 
 
11.6. Durante a fase de lances, A PREGOEIRA poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerado 
inexequível. 
 
11.7. O modo de disputa adotado será o modo aberto, o qual, durante 10 minutos, serão dados lances livres, abertos e 
sucessivos, sendo que, havendo lances nos últimos 2 minutos da disputa, a etapa será automaticamente prorrogada por 
mais 2 minutos. Não havendo novo lance(s), passados os 2 minutos, o sistema encerrará a competição automaticamente. 
11.8. Se ocorrer a desconexão da PREGOEIRA no decorrer da etapa de lances e o sistema eletrônico permanecerem 
acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 
 
11.9. No caso de a desconexão da PREGOEIRA persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão 
será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio:  
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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11.10.  Após o encerramento da etapa de lances, A PREGOEIRA poderá encaminhar contraproposta diretamente à 
licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de 
julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste 
Edital. 
 
11.11. Encerrada a etapa de lances, quando houver, A PREGOEIRA examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação, consoante média de preços da 
pesquisa mercadológica. 
 

11.12. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 
 

11.13. São obrigações dos licitantes acompanhar as mensagens e ficarem atentos ao chat após a fase de lances, para 
uma possível negociação imediata dos itens que estiverem com valor acima do estimado. 
 

11.14. Em caso de a licitante não responder de forma imediata no chat à tentativa de uma possível negociação de um 
item com valor acima do estimado, fica a critério da PREGOEIRA recusar a proposta e convocar a licitante remanescente 
em ordem de classificação, ou cancelar o item de forma justificada, caso entenda ser inviável a negociação. 
 

11.15. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital. 
 

11.16. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 
mercado acrescidos dos respectivos encargos. 
 

11.17. A PREGOEIRA poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de 
Redenção/PA ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para verificar a aceitabilidade das propostas 
caso tenha alguma dúvida. 
 

11.18. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade de preço, a PREGOEIRA 
convocará anexo da respectiva licitante para o encaminhamento do catálogo e da proposta reajustada. 
 

11.19. Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, a PREGOEIRA 
examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 
proposta que atenda a este Edital. 
 
11.20. Se a proposta subsequente estiver com o valor muito acima da média, ou mesmo, muito acima da melhor proposta 
anterior, caberá a PREGOEIRA analisar se é viável tentar negociar ou não o item em questão, podendo a PREGOEIRA 
de forma justificada, cancelar o lote. 
 
11.21. Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços manifestamente 
inexequíveis. 
 
11.22. Os critérios de aceitabilidade são cumulativos, verificando-se tanto o valor global quanto os valores unitários 
estimativos da contratação. 
 
11.23. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de 
documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto 
deste Pregão. 
11.24. As propostas com valor unitário ou global superior ao estimado poderão ser aceitas, caso houver justificativa 
expressa do Setor Demandante e/ou da PREGOEIRA. 
 
11.25. A PREGOEIRA poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria de 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 
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12. DA HABILITAÇÃO 

 
12.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em 
primeiro lugar, A PREGOEIRA verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 
seguintes cadastros: 
 
12.2 - CONSULTA CONSOLIDADA DE PESSOA JURÍDICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 
 
12.3 - Constatada a existência de sanção (abrangendo inclusive as ocorrências impeditivas indiretas) no cadastro referido 
no subitem anterior, A PREGOEIRA reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 
 
12.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 
sistema, no prazo de duas (2) horas, sob pena de inabilitação. 
 
12.4.1. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente 
permitidos. 
 
12.4.2. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos 
os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
12.4.3. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes 
ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 
  
12.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada em relação aos 
documentos relacionados a seguir: 
 
I - HABILITAÇÃO JURIDICA  
 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  
 
b) Contrato social de acordo com a Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro), cujo objeto social enquadre ao 
objeto da licitação;  
 
c) Ato Constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
empresariais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  
 
c.1. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação;  
 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 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;  
 
f) Documentos de identificação dos sócios da empresa e do representante legal da licitante;  
 
II - REGULARIDADE FISCAL  
 
a) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ);  
a.1) Cópias da Identidade ou CNH e CPF; 
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b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (FIC), relativo à sede da licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;  
 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;  
 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão 
Positiva com efeito de Negativa, de todos os Tributos.  
 
d.1) As empresas cujo município sede não faça constar todos os tributos em uma mesma certidão, deverão apresentar 
quantas certidões sejam necessárias, para comprovação de sua situação em relação a todos os tributos.  
 

d) Alvará de Localização/Funcionamento da empresa vigente, (sendo licitante do Município de Redenção-PA 
ficam dispensadas as observações exigidas no alvará). 
 
e) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, consistente na apresentação da Certidão Negativa de 
Débitos expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de Dívida Ativa com a União;  
 
f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;  
 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT da Licitante, perante a Justiça do Trabalho, em cumprimento à 
Lei Federal nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, acompanhado também da Certidão 
Eletrônica de Infração Trabalhista;  
 
h) Alvará da Vigilância Sanitária; 
 
12.6. Declaração da licitante no sentido de que não pesa contra si a superveniência de fato impeditivo para contratar 
com o Poder Público, sob as penalidades legais, conforme prescreve o § 2º, Art. 32, da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
12.7. Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal da República 
Federativa do Brasil (CRFB/88), assinada por representante (s) legal (is) da empresa, conforme consta do anexo IV 
deste Edital.  
 
12.8. Não será aceito solicitação de substituição de documento àquele exigido no presente edital e seus anexos.  
  
III - QUALIFICAÇÃO ECONOMICA E FINANCEIRA  
 
a) Certidão Negativa de Falência ou de Recuperação Judicial, expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa 
do licitante datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;  
 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigível e apresentado na forma da Lei, 
devidamente registrado na junta comercial. Para fins deste Edital, os valores constantes no balanço patrimonial poderão 
ser corrigidos por índices oficiais, quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 
Na hipótese de atualização ou aumento do patrimônio líquido, o licitante terá que, obrigatoriamente, apresentar 
documentação que o altere, devidamente registrada e arquivada na junta comercial;  
c) termo de abertura e encerramento do livro diário, exceto para MEI. 
 
d) A real situação financeira do proponente será verificada com base nos Índices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente, 
Solvência e Endividamento, demonstrada por memória de cálculo, através da apresentação dos cálculos abaixo, por 
profissional competente:  
- Índice de Liquidez Geral (ILG) não inferior a 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula:  
AC + RLP  
ILG = ----------------- ≥ 1,0  
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PC + ELP  
- Índice de Liquide  
z Corrente (ILC) não inferior a 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula:  
AC  
ILC = -------------- ≥ 1,0  
PC  
-Índice de Endividamento Geral (IE) não superior a 0,50 (cinquenta centésimos), obtido pela fórmula:  
PC + ELP  
IEG = -------------- ≤ 0,50 
Onde:  
AC - Ativo Circulante  
RLP - Realizável a Longo Prazo  
PC - Passivo Circulante  
ELP - Exigível a Longo Prazo  
AT - Ativo Total  
 
f) Os Balanços deverão conter as assinaturas do(s) representante(s) legal(is) e do contador responsável da Proponente, 
devidamente registrados na Junta Comercial;  
 
g) As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenham balanço de encerramento do exercício, 
deverão apresentar demonstrações contábeis consolidando seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativo ao 
período de sua existência;  
 
h) Para sociedade anônima, cópia autenticada da publicação do balanço patrimonial em Diário Oficial ou jornal de grande 
circulação da sede do licitante.  
 

i) Demonstrações contábeis realizados/elaborados via Escrituração Contábil digital através do Sistema Público de 
Escrituração Digital - SPED deverão ser apresentados com autenticação da Junta Comercial;  
 

j) O Contador/Técnico em Contabilidade referido a alínea “d” acima deverá estar legalmente habilitado junto ao Conselho 
Regional de Contabilidade.  
 

l) Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Contabilidade (Contador/Técnico em Contabilidade) com data 
do mesmo período do registro do Balanço e outra no prazo de validade, na data prevista para a realização da abertura do 
certame  
 

m) Certidão de Regularidade Profissional do Conselho Regional de Contabilidade (CRC).  
 

n) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima aludidas, 
comprovando estar o mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente 
certame;  
 

o) Certidão Especifica, emitida pela Junta Comercial, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da 
abertura do presente certame;  
 

p) Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da 
abertura do presente certame; 
 

IV - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
 

Além dos documentos de habilitação, a licitante deverá apresentar, sob pena de inabilitação, os seguintes documentos:  
 
a) Quando se tratar de produtos importados, os documentos a serem apresentados deverão ser equivalentes aos 
exigidos neste EDITAL para o produto, autenticados pelo respectivo Consulado, traduzidos para o Português por tradutor 
juramentado devidamente identificado e qualificado, assim como comprovante de autorização de importação do produto 
expedido por órgão oficial;  
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b) Apresentar Atestado(s) de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito privado (com firma 
reconhecida), ou público, comprovando aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação;  
 
c) Apresentar declaração própria do licitante, que possui estrutura e condições para fornecer o objeto licitado, 
em conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos. 
 
d) No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, quando desejar os benefícios da Lei Complementar 
123/2006, quando optante pelo Simples Nacional, deverá apresentar comprovante pelo Simples Nacional emitido pela 
Secretaria da Receita Federal; 
 

Obs1: Fica Facultado a esta equipe de pregão diligência à entidade expedidora para comprovação da veracidade 
dos atestados de capacidade técnica apresentados.  
 

Obs2: A PREGOEIRA ou a autoridade superior poderá solicitar esclarecimentos e promover diligências, em 
qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para atendimento, destinados a elucidar ou 
complementar a instrução do processo.  
 

13. CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL  
 

13.1. O Edital poderá ser consultado por qualquer interessado nos sítios www.redencao.pa.gov.br e 
www.portaldecompraspublicas.com.br e na Sala da Comissão Permanente de Licitações do Município de Redenção-PA, 
situada à Rua Walterloo Prudente, nº 253, CEP: 68.552-210, Redenção, Estado do Pará, de segunda a sexta-feira, das 
08:00 às 14:00hs. Demais, no ato do conhecimento/recebimento do Edital, os interessados deverão verificar o seu 
conteúdo, não sendo admitidas reclamações posteriores sobre eventuais omissões.  
 

13.2. O AVISO DE EDITAL será publicado no Diário Oficial da União - INCOM, Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Pará - FAMEP, no Quadro de Avisos da Sede Administrativa do Município e na Câmara de Vereadores do município. 
 

14. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL  
 

14.1. É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato convocatório do 
Pregão e seus anexos, podendo, até mesmo, envolver a solicitação de cópias da legislação disciplinadora do 
procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, observado, para tanto, o prazo de até 03 (três) dias úteis 
anteriores à data fixada para recebimento das propostas.  
 

14.2. A PREGOEIRA responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de 
recebimento do pedido. 
14.3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a 
administração. 
 

14.4. Tanto a solicitação de esclarecimentos quanto as respostas da PREGOEIRA ocorrerão por meio do seguinte site: 
www.portaldecompraspublicas.com.br.      
 

15. PROVIDÊNCIAS / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  
 

15.1. É facultado a qualquer pessoa impugnar os termos do edital do PREGÃO, por meio eletrônico, na forma prevista no 
Edital, observado, para tanto, o prazo de até 03 (três) úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 
  
15.2. A decisão sobre o pedido de impugnação será proferida pela PREGOEIRA (auxiliado pelos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos) no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação. 
 

16. DA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.  
 

16.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte. (Caput do art. 44 da lei 123/06);  

http://www.redencao.pa.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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16.2. Ocorrendo o empate a que se refere o item 16.1, será procedido de acordo com o artigo 45 (caput e incisos) da LC 
123/06, conforme a seguir:  
 
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior 
àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  
 

b) Não ocorrendo contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese do subitem 16.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  
 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno  
porte que se encontrem na situação descrita no subitem 16.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  
 

16.3. Na hipótese de não contratação nos termos previstos no item 16.2 e seus subitens, o objeto licitado será adjudicado 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  
 

16.4. O disposto no subitem 16.2. e seus subitens somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;  
 

16.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova 
proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.  
 

17. RECURSO ADMINISTRATIVO  
 

17.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, 
em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.  
 

17.2. As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no prazo de 03 (três) dias.  
 

17.3. As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, 
que começarão a correr no término do prazo do recorrente.  
 

17.4. Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, a PREGOEIRA examinará 
o recurso, podendo reconsiderar sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente informado, à autoridade competente para 
decisão.  
 

17.5. Os autos do pregão permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço e horários previstos neste 
Edital.  
 

17.6. O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
 

18.  DA ADJUDICAÇÃO  
 

18.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da proponente, importará na 
decadência do direito de recurso, competindo aa PREGOEIRA adjudicar o objeto do certame à proponente vencedora.  
 

18.2. Existindo recurso e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão do respectivo, a autoridade 
competente deve praticar o ato de adjudicação do objeto do certame à proponente vencedora.  

19. HOMOLOGAÇÃO  
 

19.1. Concluídos os trabalhos, caberá aa PREGOEIRA adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente 
instruído à autoridade superior e, no mesmo ato, propor a homologação, nos termos do Art.  46 do Decreto Federal nº 
10.024/2019.  
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20. DO CONTRATO  
 

20.1. Homologada a licitação, a Secretaria de Educação, Cultura e Lazer de Redenção-PA convocará, no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis, o(s) licitante(s) considerados vencedores dos respectivos lotes que integram o objeto deste Pregão 
para assinatura de Contrato Administrativo, sob pena de decair o direito à Contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
20.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante 
vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 
  
20.3. Caso a firma adjudicatária não assine o Contrato no prazo e condições estabelecidas, a PREGOEIRA poderá 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para nova negociação até chegar a um vencedor ou 
recomendar a revogação da licitação, independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
20.4. Para fins de assinatura do Termo Contratual, a(s) licitante(s) vencedor (as) deverá apresentar E-CNPJ ou E-CPF do 
representante legal pela assinatura do contrato, sob pena de não assinatura do referido.  
 
20.5. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições propostas, os acréscimos ou supressões que 
porventura se fizerem necessários, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contato, nos termos 
do artigo 65, § 1º, da Lei nº. 8.666/93. 
 
20.6. A assinatura do contrato fica condicionada à verificação da documentação de habilitação da Contratada, que poderá 
ocorrer por meio do Portal de Compras Públicas. 
 

21. DA RESCISÃO DO CONTRATO 

  
21.1. Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, constitui motivos para a rescisão à 
ocorrência de qualquer uma das situações previstas no art. 78 da Lei 8.666/93, observados as suas ulteriores alterações. 
 
21.2. A rescisão poderá ser procedida consensualmente pelas partes, ressalvados os seus respectivos direitos e 
responsabilidades. 
 
21.3. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa. 
 

 22. DO PRAZO E VIGÊNCIA DO CONTRATO  

 
22.1. A execução do objeto desta licitação deverá ser iniciada imediatamente na data da assinatura do Contrato, nas 
condições estabelecidas no Termo de Referência - anexo I. 
 
22.2. O objeto desta licitação deverá ser entregue no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento 
da respectiva Ordem de Compra/Nota de Empenho. 
 
22.3. O período de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, tendo eficácia legal no primeiro dia após a publicação, 
podendo ser prorrogado, quando comprovada a vantagem para a Administração, desde que haja autorização formal da 
autoridade competente e observado o seguinte requisito: aditado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), ou ainda, 
rescindido, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

23. ENTREGA / RECEBIMENTO DO ITEM DESTE OBJETO  

 
23.1. O objeto deste PREGÃO ELETRÔNICO será entregue em perfeita condição de consumo/uso, o kit embalagem 
transparente sem qualquer despesa adicional.  
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23.2. O objeto adquirido neste PREGÃO será entregue no depósito da Merenda Escolar da Secretaria Municipal de 
Educação da Cidade de Redenção-PA, sendo vistoriado por fiscal de contrato e um funcionário da Prefeitura, responsável 
pelo Departamento de Compras e pelo recebimento do produto, onde será feita a verificação se os referidos se 
encontram nas condições estabelecidas neste Edital. 
  
23.3. Em caso de não aceitação do objeto deste PREGÃO, fica a contratada obrigada a retirá-lo e substituí-lo no prazo 
de 03 (três) dias, contados da notificação a ser expedida pela contratante, ou imediatamente, sob pena de incidência das 
sanções previstas neste Edital (e nas legislações aplicáveis). 
  
23.4. O objeto desta licitação será entregue com embalagem das cestas básicas em saco transparentes, diretamente  
depósito da Merenda Escolar do Departamento da Secretaria Municipal de Educação, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias após a emissão da respectiva ordem ou autorização de fornecimento. 
 
23.5. A Administração Municipal reserva o direito de adquirir em todo ou em parte os itens do presente instrumento 
licitatório.  
 

24. PAGAMENTO  

 

a)  O pagamento referente ao objeto desta contratação, fornecidos pela empresa vencedora do certame 
licitatório deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da mercadoria e emissão da 
competente nota fiscal, através de transferência eletrônica ou depósito em conta. A cada Nota Fiscal 
apresentada a contratada deverá apresentar os seguintes documentos:  

 
b)  Certidão Negativa de Tributos Municipais do domicílio ou sede da empresa;  
c)  Certidão de Regularidade do FGTS - CRF;  
d)  Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;  
e)  Certidão Negativa de Débitos Tributários (CNDT). 
f) Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 

alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo 
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a 
seguinte: 
 

EM = I x N x VP  
Onde:  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela a ser paga.  
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:  
I = (TX) 365 I = (6/100) 365 I = 0,0001644 TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
  

g) A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da 
ocorrência. 
 

h) O presente critério aplica-se aos casos de compensações financeiras por eventuais atrasos de 
pagamentos e aos casos de descontos por eventuais antecipações de pagamento.  

 
i) A aplicação Financeira se dará através do cronograma de desembolso (ou cronograma físico-financeiro) 

que se trata da exposição das etapas dos serviços/aquisições (físico), em periodicidade mensal, previsto 
estimado, até atingir o prazo total da contratação, com a correspondência desses serviços/aquisições, 
também em valor (financeiro), até atingir 100% do valor orçado previsto estimado. 
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j) Os preços ajustados poderão ser reajustados, mediante requerimento da CONTRATADA, após decorrido 
um ano a contar da data do termo inicial do contrato, mediante análise da variação dos preços de 
referência, indicados pelas Secretarias Municipais ou através de índice nacional de preços ao consumidor 
– INPC, ficando a cargo da CONTRATANTE optar pela escolha mais vantajosa para a Administração 
Pública 

 

Parágrafo Primeiro- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar na mesma condição contratual, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários no fornecimento dos produtos, até 25% (vinte e cinco por cento) do inicialmente 
estipulado no CONTRATO. 
 
Parágrafo Segundo – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO – pode ser concedido a qualquer tempo nos 
casos que resultem em onerosidade comprovadamente excessiva para qualquer das partes, objetivando a manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém 
de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força 
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, desde que 
devidamente demonstradas pelas partes, Art. 65, letra “d”, Lei 8.666/93. 
 

25. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
25.1. As sanções administrativas estão elencadas na Cláusula Décima Segunda do Contrato - em anexo.  
 

26. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA: 

 
26.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência anexado ao presente 
edital - anexo I.  
 

27. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

 
27.1. A Dotação Orçamentária para o presente certame consta do Termo de Referência em anexo, item - 8 anexo I.    
 

28. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
28.1. Na contagem de prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, 
considerando-se o expediente normal deste Órgão, o qual compreende o horário das 08:00 às 14:00 horas, de segunda a 
sexta-feira.   
 
28.2. A Autoridade Competente, na defesa do interesse do serviço público e de acordo com a legislação vigente, reserva-
se ao direito de anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente licitação. 
 
28.3. Os casos omissos neste Edital serão solucionados pela PREGOEIRA, com base nas legislações federal e municipal 
incidentes, bem como nos princípios gerais de direito.  
28.4. A PREGOEIRA, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na 
documentação e na proposta de preço, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da 
licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a convalidar a instrução do processo 
 
28.5. Será competente o foro da Comarca de Redenção-PA, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja para soluções de questões oriundas deste PREGÃO ELETRÔNICO.  
 
28.6. Havendo qualquer dúvida quanto à capacidade econômica e estrutural das empresas participantes, poderá a 
PREGOEIRA (auxiliado por sua equipe) realizar diligências em loco para esclarecer qualquer dúvida.  
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28.7. A PREGOEIRA declarará inexequível os preços dos itens que se encontrem 70% abaixo da média de pesquisa de 
preço realizado - (a referida média se encontra no processo administrativo com acesso aos interessados).  
 
28.8. Todas as Declarações exigidas deverão ser apresentadas com assinatura, sua apresentação em desconformidade 
acarretará na nulidade da declaração.  
28.9. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos 
no presente Edital e Anexos. 
 
28.10. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação essências à confirmação daqueles exigidos neste 
edital, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, NO PRAZO DE DUAS HORAS, SOB 
PENA DE INABILITAÇÃO. 
 
28.11. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos 
documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. Portanto, para 
maior celeridade quanto à conferência dos documentos de Habilitação, os interessados poderão apresentar os 
documentos com autenticação digital, exceto as certidões de regularidade fiscal que serão conferidas por meio dos seus 
respectivos portais. 
 
28.12. Será admitida a comprovação de regularidade via Internet, especificamente por meio de consulta aos sítios 
oficiais, inclusive para suprir data vencida em algum documento. 
 
28.13. Para efeitos de habilitação, a validade de qualquer documento será aferida com relação à data de sua 
apresentação aa PREGOEIRA. 
 
28.14. Fazem parte deste Edital:  
 
a) ANEXO I - Termo de Referência;  
b) ANEXO II - Minuta de Contrato;  
c) ANEXO III - Modelo de Carta Proposta para Fornecimento do Objeto do Edital; 
d) ANEXO IV – Modelo de Declaração de inexistência de emprego de menor no quadro da empresa empregadora. 
 
 
 
 

Redenção-PA, __ de ______ de 2021. 
 
 
 
 

Prof. Vanderly Antônio Luiz Moreira 
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Lazer. 

Decreto nº 008/2021-PMR 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

1. OBJETO 

 

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE CESTAS 

BÁSICAS, CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: ARROZ, FEIJÃO, AÇUCAR, FLOCÃO DE 

MILHO, OLEO E MACARRÃO ESPAGUETE, EM ATENDIMENTO AO PNAE – PROGRAMA 

NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, E CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. 

 

1.2. O objeto da contratação deverá está dentro da padronização seguida pelo órgão, conforme 

especificações técnicas e requisitos de desempenho constantes no quadro de cotação em anexo. 

 

2. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS 

 
2.1. Os bens ou serviços a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n° 

10.520, de 2002, Decreto 5.450, de 2005 e do Decreto 10.024, de 2019, por se tratar de bem comum, com características 

e especificações usuais de mercado. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

3.1. A Lei Federal nº 13.987 de 07 de abril de 2020, autoriza em caráter excepcional, durante o 

período de suspensão das aulas em razão da situação de emergência ou calamidade pública, a 

distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica, 

regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 02/2020 de 09 de abril de 2020 do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) que dispõe sobre a execução do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) durante o período de estado de calamidade pública, reconhecido pelo 

Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020 e da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do novo Coronavírus – COVID-19. 

 

4. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

4.1. A contratação para o objeto deste Termo de Referência está fundamentada com base na Lei nº. 10.520/02, que 
dispõe sobre o Pregão, modalidade utilizada e subsidiariamente na Lei complementar Municipal nº 101/2019, no que 
couber pelas disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93. 

4.2.  Que o Departamento se atenha a confeccionar o edital, atendendo a necessidades da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, com possibilidade de selecionar empresas que de fato tenham 
condição de prestar o serviço, posto que não seja raras vezes, este Município tem sido alvo de empresas que não 
conseguem cumprir com a obrigação assumida contratualmente. 

 

5.  DAS ETAPAS DE ANÁLISE 
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5.1. As proponentes deverão apresentar atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica, de direito 

público ou privado, comprovando a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível 

em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. 

 

5.2.  As proponentes deverão apresentar cópia do Alvará de Vigilância Sanitária atualizado, sendo 

esse requisito mínimo de qualidade higiênico-sanitária para a fabricação / produção / 

comercialização de gêneros alimentícios, bem como demais documentação exigida do edital. 

 

6.  DO DETALHAMENTO DO OBJETO DE LICITAÇÃO 

 

6.1.  As cestas básicas deverão possuir os seguintes itens: 

 

ITEM UN. QT. ESPECIFICAÇÃO 

ARROZ TIPO 1 

PACOTE COM 

5KG 

PCT 15.245 

ARROZ BRANCO TIPO I POLIDO CLASSE 

LONGO FINO EMBALAGEM: Fornecer em pacotes 

de 5 kg em polietileno transparente, 

contendo o número de registro no Ministério da 

Agricultura. Apresentar validade superior a 3 

(três) meses a partir da data de entrega - com amostra. 

FEIJÃO CARIOCA 

TIPO I PCT 1KG 
PCT 15.245 

Feijão carioca tipo 1, de 1ª qualidade constituído de no 

mínimo de 90% a 98% de grãos inteiros e íntegros, na 

cor característica a variedade correspondente de 

tamanho e formatos naturais maduros, limpos e secos, 

na composição centesimal de 22g de proteína, 1,6g de 

lipídios e 60,8g de carboidratos – emb. 1kg 

ÓLEO DE SOJA 

900ML 
PCT 15.245 

De soja / Refiunado / 900 ML 

AÇUCAR 

CRISTAL 

PACOTE 2KG 

PCT 15.245 

de origem vegetal, constituído fundamentalmente por 

sacarose de cana de açúcar. Aspecto: sólido com 

cristais bem definidos. Cor: branca (para o açúcar 

cristal branco). Odor e sabor próprio do produto. 

Embalagem intacta de 2kg,na embalagem deverá 

constar data da fabricação data de validade e número 

do lote do produto. 

Validade mínima de 6meses na data da entrega. 

MACARRÃO 

TIPO 

ESPAGUETE, PCT 

500G 

PCT 15.245 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, número 8 c/ovos, 

massa seca, de sêmola de trigo enriquecida com ferro 

e ácido fólico, ovos pasteurizados, corantes naturais 

urucum e cúrcuma. Deve possuir 0 gorduras tra ns, 0 

gorduras,0 saturadas e 0 sódio. Em embalagem 

plástica própria de fábrica livres de larvas e insetos e 

marcas de violação, com informações nutricionais, 

fabricante, validade, lote e peso, O produto deverá ter 

registro do orgão fiscalizador competente e validade 

minima de seis meses a partir da data de entrega. 

Embalagem de 500 g. 
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FLOCÃO DE 

MILHO, PCT 500 

G 

UNID 15.245 

FLOCÃO DE MILHO, farinha de milho flocada, sem 

sal, feito á base de matéria prima selecionada, de boa 

qualidade, com 0 sódio, 0 gorduras trans, 0 gorduras 

saturadas com no mínimo 173 kcal na porção de 

50g. Isentas de larvas, detritos, insetos e mistruras de 

outras espécies, em ebalagem plástica não violada, 

com identificação do fabricante, data de validade, peso 

e informação nutricional, apresentar valiodade mínima 

de 6 meses na entrega. Embalagem de 500 g.O 

produto deverá ter registro do orgão fiscalizador                               

competente e validade minima de seis meses a partir 

da data de entrega. 

 

6.2. Os itens deverão ser devidamentes embalados com sacos plasticos transparente. 

 

6.3.  Os generos alimenticios deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação 

de alimentos com característica de cada produto (organolépticas, físico-químicas, 

microbiológicas, microscópicas, toxicológicas), estabelecida pela Agencia Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA, Ministério da Agricultura/Pecuária e Abastecimento e pelas 

Autoridades Sanitárias Locais para cada gênero descrito conforme tabela de especificação e 

quantidades e registro no órgão fiscalizador da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Lazer, quando couber. 

 

6.4.  Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com o item 6.1 e as 

especificações mínimas exigidas abaixo: 

 

•Identificação do produto; 

• Embalagem original e intacta; 

• Data de fabricação; 

• Data de validade; 

• Peso líquido; 

• Número do Lote; 

•Nome do fabricante; 

• Registro no órgão fiscalizador quando couber. 

 

7. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO  

 

7.1. O valor global estimado para contratação é de R$ 756.304,45 (Setecentos e cinquenta e seis mil, trezentos e 

quatro reais e quarenta e cinco centavos).  

 

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  

 
Dotação orçamentaria, conforme anexo: 
 
10 15 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  

12 306 0250 2216 0000 = PNAE - Programa Mais Educação 
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                  3.3.90.30.00 = Material de Consumo 

                  3.3.90.39.00 = Outros Serviços de Terceiros – PJ 

12 361 0250 2217 0000 = Prog. De Alimentação Escolar – PNAE – EJA 

                  3.3.90.30.00 = Material de Consumo 

12 361 0250 2344 0000 = Prog. De Alimentação Escolar – PNAE – AEE 

                  3.3.90.30.00 = Material de Consumo 

 

9.  VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

9.1.  O período de vigência do contrato será de 6 (Seis) meses, podendo também deixar de ter eficácia no caso de 

cessação do estado de calamidade. Terá eficácia legal após sua assinatura, podendo ser prorrogado, se comprovado a 

vantagem para a CONTRATANTE, desde que haja autoridade formal da autoridade competente e observados os 

requisitos legais. 

 

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

10.1. O pagamento referente ao objeto desta contratação, fornecidos pela empresa vencedora do certame licitatório 
deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da mercadoria e emissão da nota fiscal, devendo a 
mesma apresentar os seguintes documentos:  

 
a) Certidão Negativa de Tributos Municipais do domicílio ou sede da empresa;  
b) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF;  
c) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;  
d) Certidão Negativa de Débitos Tributários (CNDT). 
 
10.2. O pagamento poderá ser efetuado mediante transferência eletrônica ou depósito bancário na conta da 
CONTRATADA. 
 
10.3.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo 
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a 
seguinte: 
  
EM = I x N x VP  
Onde:  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela a ser paga.  
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:  
I = (TX) 365 I = (6/100) 365 I = 0,0001644 TX = Percentual da taxa anual = 6%.  
 
10.4. A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da ocorrência. 

 
10.5. O presente critério aplica-se aos casos de compensações financeiras por eventuais atrasos de pagamentos e 

aos casos de descontos por eventuais antecipações de pagamento 

 

11.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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 A CONTRATADA obriga-se a: 

 

11.1. Os produtos deverão ser entregues no depósito da Merenda Escolar quando a Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Lazer, solicitar. 
 
11.2. As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega do produto, é de total 
responsabilidade da proponente. 

 
11.3. O Cronograma de entrega será realizado em duas etapas, conforme documento do Departamento da Merenda 

Escolar em anexo ao processo. 

 

11.4. Todos os gêneros alimentícios deverão ser transportados em caminhão tipo baú especifico para esse fim, 
devendo ser previamente higienizados e não conter qualquer substância que possa acarretar lesão física, química ou 
biológica aos alimentos. 
 

11.5. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo 

máximo de 10(dez) corridos, o produto com avarias ou defeitos. 

 

11.6. Os entregadores deverão estar devidamente identificados com o nome da empresa, uniformizados (camisa, 
sapato, calça, crachá, boné) com hábitos de higiene satisfatórios (uniforme limpos, higiene pessoal adequada, barba e 
bigode aparado, cabelo protegido sem adornos e unhas aparadas), conforme boas práticas de fabricação/produção de 
alimentos possuindo boa conduta e relacionamento no local de entrega. 

 
11.7. Caso seja detectada alguma falha no fornecimento, que esteja em desconformidade com o contrato, a 
contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo máximo de 01 (um) dia útil, após a notificação, sem prejuízo 
das sanções previstas. 

 

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, 

no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 

cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

 

11.9. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

11.10. Havendo cisão, incorporação, fusão ou mudança da razão social da empresa CONTRATADA, a 

aceitação de qualquer uma destas operações, como pressuposto para a continuidade do contrato, ficará 

condicionada à análise, por esta ADMINISTRAÇÃO CONTRATANTE, do procedimento realizado e da 

documentação da nova empresa, considerando todas as normas aqui estabelecidas como parâmetros de 

aceitação, tendo em vista a eliminação dos riscos de insucesso na execução do objeto contratado. 

 

11.11. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, 

nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo 

de Referência ou na minuta de contrato. 
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11.12. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que 

incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

 

11.13. Efetuar a entrega da compra em até 10 (dez) dias após a solicitação.  

 
11.14. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, embalagens e encargos decorrentes direta e indiretamente do 
fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada. 

 
11.15. Os itens deverão ser devidamente embalados com sacos plásticos transparente. 

 

12.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

 A CONTRATANTE obriga-se a: 

 

12.1. Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às dependências da CONTRATANTE, para a 

entrega dos materiais adquiridos. 

 

12.2. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 

representante da CONTRATADA. 

 

12.3. Receber o material conforme o especificado, disponibilizando local, data e horário. 

 

12.4. Solicitar a troca dos gêneros alimentícios que não atenderem às especificações do objeto, por escrito. 

 

12.5. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com 

as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimentos. 

 

12.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor 

especialmente designado. 

 

12.7. Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que forem exigidas 

trocas ou no caso de aplicação de sanção. 

 

12.8. Efetuar o pagamento no prazo previsto de até 30 (trinta) dias após a entrega das cestas acompanhado 

da nota fiscal atestada pelo servidor designado para tal função. 

 

12.9. Na distribuição das cestas, recomenda-se que sejam incluídas orientações às famílias dos estudantes 

para que limpem as embalagens com álcool em gel ou lavem com água e sabão todos os produtos das 

embalagens entregues, de preferência, antes destes adentrarem na moradia, conforme § 4° do Art. 3º da 

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 9 DE ABRIL DE 2020. 

 

13.  MEDIDAS ACAUTELADORAS 
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13.1.    Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação 

do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco 

iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

 

14.  CONTROLE DA EXECUÇÃO 

 

14.1.   Nos termos do artigo 67 da lei federal 8.666/93, a fiscalização da contratação será exercida por um 

representante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do 

contrato. 

 

14.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

14.3. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral responsabilidade pelos 

encargos ou serviços que são de sua competência. 

 

14.4. Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da CONTRATADA, o 

fiscal deverá de imediato, comunicar por escrito ao órgão de administração da CONTRATANTE, que tomará as 

providências para que se apliquem as sanções previstas na lei e no Edital, sob pena de responsabilidade 

solidária pelos danos causados por sua omissão. 

 

14.5.  Ficará designado a servidora ILMA BATISTA DE OLIVEIRA matriculada sob nº 001337, como FISCAL 

TITULAR, e o Servidor, OSCAR MATIAS DE SOUSA matriculado sob nº 017122, como FISCAL SUPLENTE, ambos 

responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, cabendo proceder ao registro das 

ocorrências, adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo como parâmetro os resultados 

previstos nos contratos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou possíveis irregularidades 

observadas. 

 
14.6. A equipe do Departamento da Merenda Escolar da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
LAZER, realizará visita de rotina no local de armazenamento/produção dos gêneros a serem fornecidos pela contratada, 
para supervisão das atividades e verificação de boas práticas conforme legislação sanitária vigente, podendo solicitar 
adequações caso necessário, estipulando prazos para as devidas correções. 

 

15.  DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

15.1. As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 10.520 de 2002, 

Lei 8.666/93 e seus correlatos, garantido o direito à ampla defesa sem prejuízo das demais cominações legais 

previstas neste edital, o licitante que: 

 

15.1.1. Se recusar a assinar o termo do contrato ou receber a nota de empenho;  

15.1.2. Inexecução total ou parcial da nota de empenho ou contrato; 

15.1.3. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
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15.1.4. Apresentar documentação falsa; 

15.1.5. Ensejar o retardamento da execução do seu objeto; 

15.1.6. Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade; 

15.1.7. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

15.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 

15.1.9. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

 

15.2.   Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o ente municipal, 

por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos citados no item 15, conforme detalhado nos itens 15.4. 

 

15.3.  A pena de advertência poderá ser aplicada nos casos previstos no item 15.4.1, sempre que a 

administração entender que a(s) justificativa(s) de defesa atenua a responsabilidade da     CONTRATADA e 

desde que não tenha havido prejuízo ao erário público. 

 

15.4.  Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, garantida a defesa prévia, aplicar à 

CONTRATADA as multas fixadas a seguir, sem prejuízo de outras sanções previstas neste edital, no contrato, 

e demais legislações aplicáveis à espécie. 

   

15.5.  A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, 

e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

 

15.6.  A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado a SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER observado o princípio da proporcionalidade. 

 

 

Redenção – PA, 17 de junho de 2021. 

APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA 
E AUTORIZO A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO. 

 

 

 

Prof. Vanderly Antônio Luiz Moreira 
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Lazer 

Decreto nº 008/2021-PMR 
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ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO 

 
 CONTRATO Nº _______ 
 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de Direito, de um lado o MUNICIPIO DE REDENÇÃO através da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Rua 
Guarantã, 600 - Vila Paulista, inscrito no CNPJ sob nº __.___.___/____-__, neste ato representado pelo ________, 
(nacionalidade), (estado civil), inscrito no CPF nº _______________ e Carteira de Identidade RG nº _________ - 
SSP/_____, residente e domiciliado no endereço: _________________________, neste ______________, doravante 
denominado CONTRATANTE, e a empresa ______________________________________, com sede na Rua 
_______________________, nº _______ Av. ________________ – setor: ________________________, Inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº ___________________________, neste ato representado por seu sócio proprietário, Sr. 
____________________________________________, brasileiro, comerciante, (estado civil), portador da Cédula de 
Identidade nº ____________ e CPF nº _____________, residente e domiciliado à Rua 
______________________________, nº _____ – Setor _____________, Município: _________________________, 
doravante denominada CONTRATADA, de comum acordo ajustam e acordam as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA MODALIDADE E DISPOSIÇÕES LEGAIS - O presente instrumento é decorrente do 
Processo Licitatório nº 117/2021, na modalidade Pregão Eletronico nº 053/2021, de 06/07/2021, devidamente 
homologado pelo Secretário Municipal, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que dispõe sobre 
Licitações Públicas e Contratos Administrativos. 
 

  CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA 

BÁSICA, CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: ARROZ, FEIJÃO, AÇÚCAR, FLOCÃO DE MILHO, ÓLEO E 
MACARRÃO ESPAGUETE. EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – 

PNAE. E CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
LAZER, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I) deste Edital e demais anexos, 
que passa a fazer parte integrante deste instrumento contratual.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO - O Termo de Contrato a ser firmado terá vigência 06 (seis) 
meses,, tendo eficácia legal no primeiro dia após a publicação, podendo ser prorrogado conforme necessidade e 
conveniência da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer, quando comprovada a vantagem para a 
Administração, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos, 
aditado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), ou ainda, rescindido nos termos da Lei Nº: 8.666/93 e suas 
alterações.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DA PRORROGAÇÃO - O Contrato poderá ser prorrogado obedecendo ao art. 57 da Lei 
8.666/93 e sua obrigações, através de Termo Aditivo e deverá se justificar por escrito. 
 
§ ÚNICO – Os produtos deverão ser fornecidos em até 10 (dez) dias após a emissão da Requisição expedida pelo 
Departamento de Compras desta secretaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO - Para pagamento das despesas decorrentes do presente contrato, o 
CONTRATANTE comprometerá recursos alocados em dotação própria no seu orçamento vigente, cuja Nota de Empenho 
será emitida em conformidade com a despesa a ser liquidada em cada mês, obedecendo à seguinte dotação 
orçamentária:  
 
Dotação orçamentaria, conforme anexo: 
 
10 15 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
  
12 306 0250 2216 0000 = PNAE - Programa Mais Educação 
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                  3.3.90.30.00 = Material de Consumo 
                  3.3.90.39.00 = Outros Serviços de Terceiros – PJ 
12 361 0250 2217 0000 = Prog. De Alimentação Escolar – PNAE – EJA 
                  3.3.90.30.00 = Material de Consumo 
12 361 0250 2344 0000 = Prog. De Alimentação Escolar – PNAE – AEE 
                  3.3.90.30.00 = Material de Consumo 
 
CLAUSULA SEXTA - DOS PAGAMENTOS - Os pagamentos serão efetuados, conforme requisição e nota de empenho 
anexa à nota fiscal, mediante a comprovação da entrega dos produtos. 
 

a) O pagamento referente ao objeto desta contratação, fornecidos pela empresa vencedora do certame 
licitatório deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da mercadoria e emissão da 
competente nota fiscal, através de transferência eletrônica ou depósito em conta. A cada Nota Fiscal 
apresentada a contratada deverá apresentar os seguintes documentos:  

 
b)  Certidão Negativa de Tributos Municipais do domicílio ou sede da empresa;  
c)  Certidão de Regularidade do FGTS - CRF;  
d)  Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;  
e)  Certidão Negativa de Débitos Tributários (CNDT). 
f) Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 

alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo 
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a 
seguinte: 
 
EM = I x N x VP  
Onde:  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela a ser paga.  
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:  
I = (TX) 365 I = (6/100) 365 I = 0,0001644 TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
  

g) A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da 
ocorrência. 
 

h) O presente critério aplica-se aos casos de compensações financeiras por eventuais atrasos de 
pagamentos e aos casos de descontos por eventuais antecipações de pagamento.  

 
i) A aplicação Financeira se dará através do cronograma de desembolso (ou cronograma físico-financeiro) 

que se trata da exposição das etapas dos serviços/aquisições (físico), em periodicidade mensal, previsto 
estimado, até atingir o prazo total da contratação, com a correspondência desses serviços/aquisições, 
também em valor (financeiro), até atingir 100% do valor orçado previsto estimado.  

 
Parágrafo Primeiro- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar na mesma condição contratual, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários no fornecimento dos produtos, até 25% (vinte e cinco por cento) do inicialmente 
estipulado no CONTRATO. 
 
Parágrafo Segundo – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO – pode ser concedido a qualquer tempo nos 
casos que resultem em onerosidade comprovadamente excessiva para qualquer das partes, objetivando a manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém 
de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força 
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maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, desde que 
devidamente demonstradas pelas partes, Art. 65, letra “d”, Lei 8.666/93. 
 
Parágrafo terceiro - Por ocasião dos pagamentos, serão abatidas as multas eventualmente aplicadas e previstas neste 
CONTRATO. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS E MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO - O valor total dos produtos, objeto deste 
Termo de CONTRATO, de R$ ______________ (______________________), Conforme quadro de cotação em anexo. 
De acordo com a somatória dos ITENS licitados. 

 

Item DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
 

Marca Quant Pr. Unit Pr. Total 

1      

      

      

      

      

      

7.1 – Os preços ajustados poderão ser reajustados, mediante requerimento da CONTRATADA, após decorrido 
um ano a contar da data do termo inicial do contrato, mediante análise da variação dos preços de referência, 
indicados pelas Secretarias Municipais ou através de índice nacional de preços ao consumidor – INPC, ficando 
a cargo da CONTRATANTE optar pela escolha mais vantajosa para a Administração Pública 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA PROIBIÇÃO - A CONTRATADA não poderá ceder, transferir ou sub-empreitar, no todo ou em 
parte, o objeto deste CONTRATO, sem expresso consentimento do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES - As partes se obrigam ao cumprimento da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
§ 1º - A CONTRATADA se obriga a: 
 

a) Os produtos deverão ser entregues no depósito da Merenda Escolar quando a Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Lazer, solicitar. 

 
b) As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega do produto, é de total 

responsabilidade da proponente. 
 

c) O Cronograma de entrega será realizado em duas etapas, conforme documento do Departamento da Merenda 
Escolar em anexo ao processo. 

 
d) Todos os gêneros alimentícios deverão ser transportados em caminhão tipo baú especifico para esse fim, 

devendo ser previamente higienizados e não conter qualquer substância que possa acarretar lesão física, 
química ou biológica aos alimentos. 

 
e) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no 
prazo máximo de 10(dez) corridos, o produto com avarias ou defeitos. 

 
f) Os entregadores deverão estar devidamente identificados com o nome da empresa, uniformizados (camisa, 

sapato, calça, crachá, boné) com hábitos de higiene satisfatórios (uniforme limpos, higiene pessoal adequada, 
barba e bigode aparado, cabelo protegido sem adornos e unhas aparadas), conforme boas práticas de 
fabricação/produção de alimentos possuindo boa conduta e relacionamento no local de entrega. 
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g) Caso seja detectada alguma falha no fornecimento, que esteja em desconformidade com o contrato, a 
contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo máximo de 01 (um) dia útil, após a notificação, sem 
prejuízo das sanções previstas. 

 
h) Comunicar ao Fiscal do contrato da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

 
i) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 

j) Havendo cisão, incorporação, fusão ou mudança da razão social da empresa CONTRATADA, a aceitação 
de qualquer uma destas operações, como pressuposto para a continuidade do contrato, ficará condicionada à 
análise, por esta ADMINISTRAÇÃO CONTRATANTE, do procedimento realizado e da documentação da nova 
empresa, considerando todas as normas aqui estabelecidas como parâmetros de aceitação, tendo em vista a 
eliminação dos riscos de insucesso na execução do objeto contratado. 

 
k) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem 

subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de 
Referência ou na minuta de contrato. 

 
l) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, 

taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou 
venham a incidir na execução do contrato. 

 
m) Efetuar a entrega da compra em até 10 (dez) dias após a solicitação.  

 
n) Todas as despesas de transporte, tributos, frete, embalagens e encargos decorrentes direta e indiretamente do 

fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada. 
 

o) Os itens deverão ser devidamente embalados com sacos plásticos transparentes. 
 

§ 2º - A CONTRATANTE se obriga a: 
 

a) Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às dependências da CONTRATANTE, para a entrega 
dos materiais adquiridos. 

 
b) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da 

CONTRATADA. 
 

c) Receber o material conforme o especificado, disponibilizando local, data e horário. 
 

d) Solicitar a troca dos gêneros alimentícios que não atenderem às especificações do objeto, por escrito. 
 

e) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimentos. 

 
f) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor especialmente 

designado. 
 

g) Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que forem exigidas trocas ou no 
caso de aplicação de sanção. 
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h) Efetuar o pagamento no prazo previsto de até 30 (trinta) dias após a entrega das cestas acompanhado da nota 
fiscal atestada pelo servidor designado para tal função. 

 
i) Na distribuição das cestas, recomenda-se que sejam incluídas orientações às famílias dos estudantes para que 

limpem as embalagens com álcool em gel ou lavem com água e sabão todos os produtos das embalagens 
entregues, de preferência, antes destes adentrarem na moradia, conforme § 4° do Art. 3º da RESOLUÇÃO Nº 2, 
DE 9 DE ABRIL DE 2020. 

 
j) Designar fiscais o servidor ___________________ matriculado sob nº ___________, como FISCAL TITULAR, 

e a Servidora, _______________________matriculada sob nº __________________, como FISCAL 
SUPLENTE, para representá-la perante a CONTRATADA, para todas as questões que envolvam o presente 
Termo de CONTRATO e Aditivos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS E COMERCIAIS - A 
contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários fiscais e comerciais resultantes da execução do 
contrato, art. 71 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA Os objetos desta licitação deverão ser garantidos, sem ônus, ate 
vigenia do contrato. 
a) Durante o prazo de Garantia os produtos a serem entregues não poderão ter o seu prazo de validade inferior a 
06 (seis) meses, contados a partir da solicitação do Departamento de Compras da Prefeitura. 
 
b) Além das condições especificadas nos itens anteriores aplicam-se às condições de garantia as disposições do 
Código de Defesa do Consumidor. 
 
c) Na falta do produto objeto da licitação, é de responsabilidade da empresa a entrega do mesmo 
independentemente de ter em estoque ou não, no prazo solicitado pelo contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES - As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente 

nos termos da Lei nº 10.520 de 2002, Lei 8.666/93 e seus correlatos, garantido o direito à ampla defesa sem prejuízo das 
demais cominações legais previstas neste edital, o licitante que: 
 

a) Se recusar a assinar o termo do contrato ou receber a nota de empenho;  
b) Inexecução total ou parcial da nota de empenho ou contrato; 
c) Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
d) Apresentar documentação falsa; 
e) Ensejar o retardamento da execução do seu objeto; 
f) Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade; 
g) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
h) Comportar-se de modo inidôneo; 
i) Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

 
12.1 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o ente municipal, por prazo 
não superior a 2 (dois) anos, nos casos citados na cláusula 12ª, conforme detalhado nas alíneas de “a” a “i”. 
 
12.2 - A pena de advertência poderá ser aplicada nos casos previstos na cláusula 12ª, sempre que a administração 
entender que a(s) justificativa(s) de defesa atenua a responsabilidade da     CONTRATADA e desde que não tenha 
havido prejuízo ao erário público. 
 
12.3 - Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, garantida a defesa prévia, aplicar à 
CONTRATADA as multas fixadas a seguir, sem prejuízo de outras sanções previstas neste edital, no contrato, e demais 
legislações aplicáveis à espécie. 
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12.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na 
Lei nº 9.784, de 1999. 
 
12.5 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o 
caráter educativo da pena, bem como o dano causado a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
LAZER observado o princípio da proporcionalidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL - A inexecução total ou parcial 
deste CONTRATO ensejará sua rescisão, nos moldes do art. 77 e seguintes da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
§ 1º - O CONTRATANTE poderá considerar rescindido este Termo de CONTRATO de pleno direito, independentemente 
de qualquer aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito 
de indenização, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado, nos seguintes casos: 
 
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
 
c) A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade do fornecimento dos 
produtos, nos prazos estipulados; 
d) O atraso injustificado do fornecimento dos produtos por três vezes consecutivas ou cinco alternadas; 
 
e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei 8.666/93; 
 
f) A decretação de falência da CONTRATADA; 
 
g) A dissolução da sociedade; 
 
h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do 
CONTRATO; 
 
i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima 
autoridade da esfera administrativa a que está subordinada ao CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a 
que se refere o CONTRATO; 
 
j) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
CONTRATO. 
 
§ 2º - Caso o CONTRATANTE não exerça o direito de rescindir o presente Termo de CONTRATO, poderá ele, a seu 
exclusivo critério, sustar o pagamento de quaisquer faturas e/ou documentos de cobranças pendentes, até que a 
CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida, ficando esta sujeita à penalidade de multas. 
 
§ 3º - A parte que não estiver em mora não será responsabilizada pelo não cumprimento de suas obrigações, quando 
motivada por caso fortuito ou motivo de força maior, nos termos do artigo  1.058 e seu parágrafo único do Código Civil 
Brasileiro, sendo considerados como caso fortuito os eventos da natureza e, como motivos de força maior, os oriundos de 
atos praticados por terceiros e que comprovadamente independam da vontade das partes. 
 
§ 4º - Qualquer circunstância que puder ser caracterizada como caso fortuito ou motivo de força maior, somente poderá 
como tal ser invocada pelas partes quando direta ou indiretamente afetar comprovadamente a parte que a invocar no 
tocante ao fornecimento dos produtos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - O não exercício por parte do CONTRATANTE de 
qualquer direito ou faculdade concedida no presente Termo de CONTRATO, não importará em renúncia, novação, 
prescrição, decadência ou preclusão, podendo o CONTRATANTE vir a exercê-los a qualquer tempo. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO - A publicação resumida do instrumento de 
contrato ou de seus adiamentos na Imprensa Oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada 
pela administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, e podendo ainda ser publicado no quadro 
de aviso da Prefeitura Municipal de Redenção e Câmara Municipal, obedecendo ao art. 74 da Lei Orgânica do Município, 
para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja seu valor.     
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, 
segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002, na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, 
e na Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas, que fazem 
parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de Redenção, Estado do Pará, com 
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão judicial que, porventura, se faça 
necessária e relativa ao presente CONTRATO. 
 

E por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual 
teor e forma para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo. 
 
 
 
 
 
Redenção - PA, ______ de____________de 2021. 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULTURA E 
LAZER 
        CONTRATANTE 

 
_______________________________ 
CONTRATADA 
 

 
 
 
 
Testemunhas:     A) _________________________   
     
                           B) _________________________ 
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Aos órgãos Compradores  

Prezados Senhores, 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021 – Carta-Proposta de Fornecimento. 

 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens discriminados, conforme Anexo I, que integra o 
instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL 

 
REPRESENTANTE E CARGO: 
CARTEIRA DE IDENTIDADE, CPF OU CNH: 
ENDEREÇO e TELEFONE: 
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA ENDEREÇO ELETRÔNICO 

 

2. CONDIÇÕES GERAIS 

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 
 
PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 
Deverá ser cotado, preço unitário e total do Item, de acordo com o Anexo I do Edital. 

 
A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão. 
PROPOSTA: R$ (Por extenso) 
 
2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os 
encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento. 
 
LOCAL E DATA 
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE 
(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 
 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

Item Descrição do Produto/Serviço Marca Quant Pr. 
Unit 

Pr. 
Total 

1      

      

      

      

      

      

ANEXO III - CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO E INEXISTÊNCIA DE TRABALHADOR MENOR 
DE IDADE. 

 

 

 
A (nome da empresa licitante), com sede nesta (____) Estado de (____), à Rua (____), nº. (____) - Bairro (____), 
inscrita no CNPJ sob o n°. (____), neste ato representado por seu (cargo do representante____), (nome do 
representante____), portador da Cédula de Identidade R.G. n°. (____) - (órgão exp___), que subscreve o 
presente, DECLARA, por este e na melhor forma de direito, que NÃO POSSUI NENHUM TIPO DE 
IMPEDIMENTO para celebrar contratos com a Administração Pública de Redenção - PA ou COM QUALQUER 
ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ficando em caso positivo, ressalvado à Comissão Permanente de 
Licitações, o direito de analisar o fato para eventual impugnação, observado os termos do Edital da Licitação Tipo 
(tipo da licitação nº_____/2021), e dos respectivos documentos e anexos da licitação. DECLARAMOS AINDA, 
para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei n° 9.854, 
de 27 de outubro de 1999, que NÃO EMPREGAMOS MENOR DE 18 (DEZOITO) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e NÃO EMPREGAMOS MENOR DE 16 ANOS. Ressalva: Emprega menor a partir de 14 
(quatorze) anos, na condição de aprendiz (____). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Local e data) 
 

ANEXAR NA FASE DE HABILITAÇÃO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           _______________________________________________________ 

                                                                                         (representante legal) 
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ANEXO V 
 
 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006  
 
 
A empresa _________________________________________________________, CNPJ Nº: 
____________________________, por seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas da Lei que 
cumpre plenamente os requisitos para configuração com Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
estabelecidos na Lei Complementar 123/2006.  
 
 
 
 
(Local, Data)  
 
 
 
Nome por extenso/Assinatura do Proprietário 
Identidade/CPF 
 
 
 
 

 

ANEXAR NA FASE DE HABILITAÇÃO. 
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