ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
PREFEITURA MUNICIPAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.001.PMA.SEMCAT
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 784/2019/SEMCAT
DADOS GERAIS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR LOTE (ESTIVAS, PROTEÍNAS,
HORTIFRUTIGRANJEIROS, TEMPEROS E ENLATADOS), VISANDO SUPRIR ÀS NECESSIDADES
INSTITUCIONAIS, DE FORMA SATISFATÓRIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO - SEMCAT E SUAS UNIDADES.

INÍCIO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 06 DE DEZEMBRO DE 2019 – ÀS 10:00 HORAS
LIMITE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 20 DE DEZEMBRO DE 2019 – ÀS 10:00 HORAS
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 20 DE DEZEMBRO DE 2019 – ÀS 10:00 HORAS
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 20 DE DEZEMBRO DE 2019 – ÀS 10:30 HORAS
SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO: BANCO DO BRASIL / www.licitacoes-e.com.br
COORDENAÇÃO DO PROCESSO

PREGOEIRA: BIANCA AMARAL PIEDADE PAMPLONA RIBEIRO
e-mail: semad.licitacao@ananindeua.pa.gov.br
Endereço: Setor de Licitações situado no prédio sede da Prefeitura Municipal de Ananindeua, sito
a Av. Magalhães Barata (Rodovia BR 316, Km 08), nº 1515, CEP: 67000-000, Centro, município de
Ananindeua/Pará
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para as referências dos horários de acolhimento e abertura de
propostas e início de sessão da disputa, serão observados o horário de Brasília. Para as demais
sessões e demais prazos, serão observados o horário local (Ananindeua/PA), conforme previsão
do Decreto n° 16.110/2018.
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A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, Órgão da
Administração Direta, neste Edital denominada, SEMCAT, por meio da pregoeira designada pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA – PMA nos termos do Decreto Municipal 20.199, de 27
de setembro de 2019, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação
Pública, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO – POR LOTE , cuja a finalidade
é a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR LOTE (ESTIVAS, PROTEÍNAS,
HORTIFRUTIGRANJEIROS, TEMPEROS E ENLATADOS), VISANDO SUPRIR ÀS NECESSIDADES
INSTITUCIONAIS, DE FORMA SATISFATÓRIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO - SEMCAT E SUAS UNIDADES, conforme Termo de Referência,
conforme autorização da Sra. Secretária Municipal de Educação, nos termos do Estatuto Licitatório,
constantes no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 784/2019/SEMCAT/PMA, e de acordo com as descrições
e especificações contidas nos Anexos integrantes deste Edital.
O presente certame reger-se-á pelas disposições do Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto
Municipal 16.110/2018 e Lei Federal nº 8.666/93, e demais legislações pertinentes e, ainda, pelo
estabelecido no presente Edital.
1. DO OBJETO
1.1.
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR LOTE (ESTIVAS, PROTEÍNAS,
HORTIFRUTIGRANJEIROS, TEMPEROS E ENLATADOS), VISANDO SUPRIR ÀS NECESSIDADES
INSTITUCIONAIS, DE FORMA SATISFATÓRIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO - SEMCAT E SUAS UNIDADES.
1.1.1 A licitação será dividida em lotes, conforme tabelas constantes do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse.
1.1.2. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante
condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases, sendo conduzido pela
Pregoeira designada por Decreto competente, que cuidará do seu processamento e julgamento.
1.2 O recebimento das Propostas de Preços dos interessados dar-se-á até às 10:00 horas, do dia 06
de dezembro de 2019, por meio do portal eletrônico http://www.licitacoes-e.com.br, observando-se
o horário oficial de Brasília – DF.
1.3 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante
condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases.
1.4 O início da Sessão Pública de lances dar-se-á através do portal eletrônico
http://www.licitacoese.com.br, a partir das 10:00 horas do dia 20 de dezembro de 2019.
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1.5 Para participação ou simples acompanhamento, o interessado deverá acessar a página
http://www.licitacoes-e.com.br ou http://www.bb.com.br, área “sala de disputa”, opção
“Licitações”, onde se encontra o link para o sistema de licitações eletrônicas do Banco do Brasil.
2 DO PREÇO MÁXIMO:
2.1 O preço global máximo para o objeto deste certame está fixado em R$ 2.959.636,49, (dois
milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e nove
centavos), respeitados os preços unitários máximos e os preços totais máximos fixados na pesquisa
de preço realizada pela SEMCAT, para o período de 12 (doze) meses.
2.2. O preço total fixado para a futura contratação é estimativo, uma vez que a quantidade máxima
poderá não ser atingida durante a vigência da avença, não cabendo à licitante quaisquer direitos caso
o limite previsto não seja alcançado.
2.3 A competição se dará pelo MENOR PREÇO - POR LOTE, sendo que o licitante deverá formular sua
proposta, respeitando também os preços unitários máximos e os preços totais máximos, fixados, sem
possibilidade de ultrapassá-los, sob pena de desclassificação.
2.4 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no licitações-e e
as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.
3. DO CREDENCIAMENTO/PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA “LICITAÇÕES – E”.
3.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e
senha pessoal, ambas intransferíveis, obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S.A sediadas no
País.
3.2 A participação no certame se dará por meio da digitação da senha pessoal e subsequente
encaminhamento da proposta de preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados
data e horário limite estabelecidos.
3.2.1 A informação dos dados para acesso deve ser feita diretamente em
http://www.licitacoes-e.com.br.
3.3 O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências
previstas no edital, responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica
para realização das transações inerentes à licitação.
3.4 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
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3.5 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar nº 123/2006 e do Decreto nº 8.538/2015, e para que essas possam usufruir do
tratamento diferenciado previsto no Capítulo V da referida Lei, é necessário, à época do
credenciamento, a declaração em campo próprio do sistema eletrônico, identificando-se como
microempresa ou empresa de pequeno porte.
3.5.1 Ao credenciarem-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte no sistema do
Banco, os interessados declaram, sob as penas da lei, que cumprem os requisitos legais para a
qualificação como tal, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Artigos 42
a 49 da Lei Complementar n.º 123/2006.
3.5.2 A responsabilidade pela identificação do tipo de empresa é exclusiva do licitante, e caso
este apresente alguma informação inverídica, sofrerá as sanções previstas neste Edital.
3.5.3 A verificação das informações relacionadas ao enquadramento do licitante como
ME/EPP/COOP será efetuada pelo Pregoeira no momento da conferência da documentação
da empresa arrematante.
3.6. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a PMA ou ao Banco do
Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
3.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
3.7 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à proposta sujeitará a
licitante às sanções previstas neste Edital.
3.8. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.licitacoese.com.br, opção “Acesso Identificado”.
3.9 Poderão participar deste Pregão, as empresas interessadas regularmente estabelecidas no país,
cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação e que satisfaçam integralmente as
condições deste Edital e seus anexos e previamente credenciadas perante o provedor do sistema
eletrônico – Banco do Brasil S/A.
3.9.1 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;
3.9.2 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.
3.10 Não poderão participar da licitação:
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3.10.1. Empresas que explore ramo de atividade não compatível com o objeto licitado;
3.10.2. Empresas suspensas de participar em licitações ou impedida de contratar com qualquer
órgão, da administração direta ou indireta, inclusive fundações, ao nível do Município de
Ananindeua, nos termos do art. 87, incisos III e IV da Lei Federal n.° 8.666/93;
3.10.3. Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública Direta ou Indireta, seja Federal, Estadual, Municipal ou Distrital Federal enquanto
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade;
3.10.4. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.10.5. Empresas ou sociedades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com
poderes expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente.
3.10.6. Empresas que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, exceto empresas
com plano de recuperação acolhido judicialmente, concursos de credores, concordata ou
insolvência, em processo de dissolução ou liquidação.
3.10.7 Autor do Projeto Básico ou Executivo, pessoa física ou jurídica;
3.10.8 Empresa cujo diretor, proprietário, controlador ou integrante de conselho seja servidor
público do
Município ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
terceiro grau;
3.10.9 Empresas, inclusive filiais, que façam parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro;
3.10.10 Empresa que esteja cumprindo pena de interdição temporária de direito devido a prática de
atividades lesivas ao meio ambiente, nos termos da lei 8.605/1998.
3.10.11 Empresa que esteja proibida, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) de
participar de licitação junto a Administração Pública, nos termos da Lei 8.529/2011;
3.10.12 Sociedades Cooperativas.
3.10.13 Empresa enquadrada nas vedações previstas no art. 9º da Lei n.º 8.666/93
3.10.14 Empresa embora qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, incida em
qualquer das vedações do art. 3°, parágrafo 4° da Lei Complementar n.° 123/2006.
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3.11 É vedada a representação de mais de uma empresa pelo mesmo representante, sob pena de
exclusão de todas as representadas.
3.12 As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas
propostas, sendo que a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA, não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.
3.13 A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratável aceitação das
condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas
administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos, e ainda, na aceitação de que deverá
fornecer o objeto da presente licitação, conforme as condições fixadas contratualmente.
4. DO ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS
4.1 O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências
de habilitação previstas neste edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que
forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas e lances;
4.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo
licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
4.3. O licitante deverá observar a data e o horário limite previsto para o recebimento das propostas,
atentando também para a data e horário do início da disputa (etapa de lances) constantes do
preâmbulo deste edital.
4.4 A proposta eletrônica deverá ser encaminhada, exclusivamente por meio do site
www.licitacoese.com.br, a partir da liberação do edital, até às 09 HORAS do dia 20 de dezembro de
2019, horário de Brasília-DF.
4.5 Até o término do prazo para cadastro de propostas, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada.
4.6 O licitante deverá dar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.
4.7 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste edital.
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4.8 Ocorrendo discordância entre o valor numérico e por extenso contido na proposta, prevalecerá
este último, e no caso de discordância entre o valor unitário e total, prevalecerá o primeiro.
4.9 As propostas cadastradas no sistema licitações-e NÃO DEVEM CONTER NENHUMA
IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE PROPONENTE (tais como nome, CNPJ, papel timbrado da
empresa, telefone, e-mail), sob pena de desclassificação.
5.0 O preço ofertado e levado em conta para efeito de julgamento será da exclusiva e total
responsabilidade da licitante.
5.1 A proposta elaborada em desacordo com este Edital e Anexo será desclassificada, após
observado o disposto neste Edital.
5. DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS
5.1. Em sua proposta eletrônica, a licitante deverá informar:
5.1.1 O PREÇO TOTAL POR LOTE (com no máximo 02 (duas) casas decimais – 0,00,
respeitados os preços unitários máximos e os preços totais máximos por item), de acordo com o
Anexo I - Termo de Referência, com a inclusão de todos os custos operacionais de sua atividade e os
tributos eventualmente incidentes, bem como as demais despesas diretas e indiretas, não cabendo à
PMA nenhum custo adicional.
5.1.2 Não serão aceitas propostas com valores iguais ou inferiores a zero;
5.1.3 O licitante deverá anexar proposta em campo específico no sistema, caso o limite de
caracteres do “Informações Adicionais” não seja o suficiente para a descrição nos termos do item
5.1.
5.1.4 Não deverá haver nenhuma identificação do proponente, caso contrário a proposta
será desclassificada
5.1.5 A proposta eletrônica de preços deverá limitar-se ao objeto da presente licitação,
sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista
neste Edital.
5.2 O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
5.3. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta eletrônica de
preços implica conhecimento e submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus
anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada no
preâmbulo e deste instrumento convocatório.
5.3.1. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Edital e ao
Termo de Referência.
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5.4. Abertas as propostas, a pregoeira verificará e desclassificará aquelas que não estiverem em
conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, sejam omissas, apresentem
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou que identifiquem o licitante.
5.4.1 Após a etapa de lances, serão desclassificas as propostas com o valor superior aos
preços máximos por lote estabelecidos pela SEMCAT/PMA.
5.4.2 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
5.5 A PMA reserva-se o direito de realizar diligências, após abertura das propostas, para os
esclarecimentos que se fizerem necessários para o julgamento.
5.6 Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas condições
estabelecidas, uma vez abertas as propostas. Os erros ou equívocos e omissões havidos nas
cotações de preços serão de inteira responsabilidade do proponente, não lhe cabendo, no caso de
erro para mais e consequente desclassificação, qualquer recurso, nem tampouco, em caso de erro
para menos, eximir-se da execução do objeto do presente Pregão.
5.6.1 Não restando comprovado o atendimento aos requisitos fixados no subitem 5.6, a
licitante desistente ficará sujeita a aplicação das sanções previstas neste edital.
5.7. O prazo de validade da proposta eletrônica de preços enviada não poderá ser inferior a 60
(sessenta) dias consecutivos, contados da data de abertura da sessão pública.
5.7.1. Não havendo, na proposta, indicação expressa do seu prazo de validade, este será
considerado, para todos os efeitos, conforme o subitem anterior.
5.8. O prazo de entrega dos bens licitados será de acordo com o estipulado no Termo de Referência,
anexo a este edital, contados do recebimento da Ordem de Entrega, acompanhada da Nota de
Empenho.
5.9. O prazo de validade dos produtos obedecerá ao disposto no Termo de Referência e será o
registrado em sua embalagem, contados da data do seu recebimento definitivo.
6. DA SESSÃO PUBLICA E DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS DE PREÇOS.
6.1. Na data e hora marcadas, a Pregoeira, mediante a digitação de sua chave de identificação e
senha, pessoal e intransferível, abrirá a sessão Pública com a divulgação das Propostas de Preços
recebidas e início da etapa de lances, respeitando o valor global máximo por lote.
6.1.1 Os preços máximos por lote para o objeto do certame estão fixados no Termo de
Referência deste Edital, respeitados os preços unitários máximos e os preços totais máximos dos
itens.
6.1.2 A partir das 10: 00 horas do dia 20 de dezembro de 2019, horário de Brasília - DF, a
sessão pública na internet, no sítio eletrônico www.licitacoes-e.com.br, será aberta por comando do
Pregoeira, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas e início da etapa de lances.
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6.2. As licitantes interessadas poderão participar da sessão pública na Internet, por meio do uso dos
recursos de acesso.
6.3. Durante a sessão pública, cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em virtude da inobservância de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
6.4. A comunicação entre a Pregoeira e as licitantes ocorrerá mediante a troca de mensagens,
insertas em campo próprio do sistema eletrônico.
6.5. Após a abertura da sessão pública, a Pregoeira classificará as propostas eletrônicas de preços
recebidas em perfeita consonância com as especificações e condições constantes neste Edital.
6.5.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema eletrônico,
com acompanhamento em tempo real por todas as licitantes.
6.6. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas eletrônicas de preços classificadas pela
Pregoeira, sendo que somente essas participarão da etapa competitiva, para a formulação de lances.
6.7. As propostas eletrônicas de preços recebidas, contendo as especificações detalhadas do objeto
ofertado, e eventuais anexos, estarão disponíveis na Internet para consulta.
7. DA ETAPA COMPETITIVA E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
7.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo
horário de registro e valor.
7.1.1 Aberta a etapa competitiva será considerada como primeiro lance a proposta inicial de
menor valor apresentada.
7.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de
aceitação dos mesmos.
7.2.1 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos,
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
7.2.2 O sistema inibirá lances que não estejam em conformidade com os intervalos
cadastrados.
7.2.3 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverão ser desconsiderados pelo Pregoeira.
7.2.4 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do
sistema.
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7.3. A licitante somente poderá oferecer lance menor ao último por ela ofertado e registrado pelo
sistema.
7.4. Durante a sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificação da licitante.
7.5 Os lances ofertados dar-se-ão no PREÇO TOTAL POR LOTE, com no máximo 02 (duas) casas
decimais (0,00), sendo desprezadas as restantes.
7.5.1 Durante a fase de lances, o Pregoeira poderá excluir, a seu critério, e de acordo com as
informações produzidas nos autos, lance cujo valor for considerado inexequível ou que entenda ter
sido lançado erroneamente. Nesta hipótese, deverá encaminhar mensagem à licitante na qual
faculte o direito de repetir tal lance.
7.6 Não será admitida a desistência da proposta/lance, após o início ou o encerramento da fase de
lances, salvo, excepcionalmente, após o encerramento da fase de lances, em razão de motivo justo
devidamente comprovado pela licitante, decorrente de fato superveniente.
7.6.1 Não restando comprovado o atendimento aos requisitos fixados no subitem 7.6 a
licitante desistente ficará sujeita a aplicação das sanções previstas neste edital.
7.7 A licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que
seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o objeto.
7.8 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro pelo sistema eletrônico.
7.8.1 Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação
das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios da classificação.
7.9 Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.
7.10 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração
7.11. No caso de desconexão com a pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível as licitantes para a recepção dos lances.
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7.11.1. A pregoeira, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem
prejuízo dos atos realizados.
7.11.2 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
pregão será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes, no endereço
eletrônico utilizado para divulgação desta licitação.
7.12. A etapa competitiva da sessão pública será encerrada por decisão da Pregoeira, mediante o
encaminhamento de Aviso de Fechamento Iminente, respeitando-se, a partir de então, intervalo de
tempo de até 15 (quinze) minutos, para a formulação de lances.
7.13 Após o encerramento da etapa competitiva da sessão pública de acordo com o subitem
anterior, o sistema eletrônico encaminhará novo Aviso de Fechamento Iminente, respeitando-se, a
partir de então, intervalo de tempo de 10 (dez) minutos, determinado pelo próprio sistema
eletrônico, para a formulação de lances, após o que será, automaticamente e em definitivo,
encerrada a etapa competitiva da sessão pública.
7.14. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa
de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeira acerca da aceitação do
lance de menor valor.
7.15 Encerrada a fase de recebimento de lances, compete ao Pregoeira avaliar a aceitabilidade do
preço do primeiro classificado, respeitados os preços totais máximos por item, sequencialmente,
decidindo motivadamente a respeito, verificando a perfeita consonância com as especificações e
condições do edital, podendo encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha
apresentado o lance de menor valor aceitável, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir
sobre sua aceitação.
7.16 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais
licitantes, sendo o licitante convocado para, no prazo de até 10 (dez) minutos, pronunciar-se quanto
à possibilidade ou não da redução dos preços, prorrogável a pedido do licitante e a critério
da Pregoeira.
7.17 Na ausência de manifestação do licitante quanto à convocação disposta no subitem de
negociação, o Pregoeira dará seguimento ao certame, prevalecendo o valor do último lance ofertado.
7.18 Após a etapa de lances e classificação das propostas, não serão admitidas aquelas com valores
superiores aos preços globais máximos por lote, estabelecidos no Edital.
8. DO ACEITE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
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8.1 Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação, quando houver, a Pregoeira
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do objeto ofertado e
compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.
8.1.1. Caso não tenham sido formalizados lances, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da
proposta eletrônica de menor preço quanto valor estimado para a contratação.
8.2 O Pregoeira examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço
ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do
objeto.
8.3 A Pregoeira poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da
SEMCAT/PMA ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
8.4 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
8.5 Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.
8.6 A Pregoeira poderá fixar prazo para o reenvio das planilhas de composição de preços quando o
preço unitário ofertado for aceitável, mas os preços totais que compõem necessitem de ajustes aos
valores estimados pela Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho.
8.7 Não serão aceitas propostas com o preço global para o lote superior aos estimados ou com
preços manifestamente inexequíveis, conforme dispõe artigo 48 da Lei Federal n.º 8.666/93.
8.8 Considerar-se-á inexequível a proposta que não demonstre sua viabilidade por meio de
documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de
mercado objeto deste Pregão;
8.9 Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do artigo 43 da Lei
Federal nº 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre
outros, os seguintes procedimentos:
8.9.1 Questionamentos junto ao proponente para a apresentação de justificativas e
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;
8.9.2. Pesquisas em órgãos ou entidades públicas e em empresas privadas;
8.9.3. Verificação de outros contratos que a licitante mantenha com a Administração Pública
ou com a iniciativa privada;
8.9.4. Pesquisas de preço junto aos fornecedores dos insumos utilizados, tais como:
atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados, fabricantes;
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8.9..5. Verificação das Notas Fiscais dos insumos e produtos adquiridos pela licitante,
preferencialmente dentro do mês corrente ou do mês anterior;
8.9.6. Demais providências que, no caso concreto, verifiquem-se pertinentes e necessárias.
8.9.7 Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis
que o proponente disponha para execução do objeto desta licitação;
8.10 Também será desclassificada a proposta que, após as diligências, não corrigir ou justificar
eventuais irregularidades apontadas pelo Pregoeira.
8.11 A adequação da proposta na forma dos itens anteriores não poderá acarretar majoração de seu
valor global.
8.12 Se a proposta não for aceitável, ou for desclassificada, a Pregoeira examinará a subsequente, e
assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este
edital.
8.13 No julgamento das propostas, o Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação.
9. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA APÓS A FASE DE LANCES.
9.1 Após o encerramento da etapa de lances, a proposta de preços da(s) empresa(s) vencedora(s),
datada e ajustada com os lances ofertados, de pleno acordo com todos os requisitos desse edital,
deverá ser enviada exclusivamente como anexo por meio da função “Enviar anexo proposta”
disponibilizada pela Pregoeira na fase de aceitação, impreterivelmente no prazo máximo de 60
(sessenta) minutos, a partir da convocação, sob pena de ser recusada pela pregoeira e ser convocado
o segundo colocado.
9.2 O documento (proposta definitiva) a ser anexado deverá vir sem cotações alternativas, emendas,
rasuras ou entrelinhas e deverá atender aos seguintes requisitos:
a) Identificação da licitante, contendo denominação social, inscrição estadual, endereço completo, o
número do CNPJ, número de telefone, número de fac-símile e endereço eletrônico, por meio do qual
serão feitas as comunicações formais entre PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA e o licitante
vencedor;
b) Preço unitário e total por lote, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sendo
admitidas apenas duas casas decimais após a vírgula;
c) Marca dos itens cotados;
d) Indicação de que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto;
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e) prazo de entrega do material conforme o item “Da entrega dos materiais” deste edital.
f) Conter indicação do Banco, número da conta corrente e da Agência para formalização dos
depósitos relativos aos pagamentos, caso venha a lhe ser adjudicado o objeto deste Edital.
9.5 Na hipótese de haver diferença na descrição, unidade e quantitativo registrados no Sistema do
licitacoes-e do Banco do Brasil, e nas especificações constantes neste instrumento, deverá ser
considerada a do sistema.
9.6 A proposta enviada deve atender todas as especificações técnicas obrigatórias do Edital e seus
Anexos, sob pena de desclassificação.
9.7 A Pregoeira reserva-se o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre
informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares que julgar
necessários para os respectivos esclarecimentos.
9.8 O Pregoeira e sua equipe de apoio poderão verificar na internet documentação oficial dos
fabricantes dos produtos e seus componentes para comprovação do atendimento ou não dos
requisitos consignados no Termo de Referência, bem como realizar diligências para instrução do
processo, sobre informações que não estejam claras, além de solicitar documentos complementares
que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos, tais como: folders, prospectos e
materiais de divulgação adicionais, que facilitem a análise dos produtos ofertados.
9.9 A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado no dia
de sua apresentação.
9.10 A apresentação da proposta implica a aceitação pela licitante dos seguintes dispositivos:
9.10.1 O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da data da entrega
da proposta, e o do lance será de 60 (sessenta) dias, contados da abertura da sessão pública do
Pregão. Decorridos esses prazos, sem a convocação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos
assumidos;
9.10.2 Toda proposta entregue será considerada com prazo de validade de 60 (sessenta) dias,
a contar da data de sua apresentação, salvo se da mesma constar prazo superior, quando então
prevalecerá este prazo.
9.10.3 A proposta que omitir o prazo de validade será considerada válida pelo período mínimo
constante no item anterior;
9.10.4 Conhecimento e aceitação plena e total de todas as cláusulas e condições
estabelecidas por este edital e seus anexos;
9.11 Se as propostas ou os lances de menores valores não forem aceitáveis, ou se as licitantes
desatenderem às exigências habilitatórias, o Pregoeira examinará as propostas ou os lances
subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e a habilitação do participante, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
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edital. Nesta hipótese, o Pregoeira poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço
melhor.
9.12 O licitante vencedor enquadrado na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte
deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição;
9.12.1 Havendo alguma restrição em sua comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, o
licitante classificado em primeiro lugar terá prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis, contados da
decisão do(a) Pregoeira(a) que declará-lo vencedor do certame, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa. A critério da Pregoeira e desde que tenha sido
requerido pelo licitante, o prazo poderá ser prorrogado por igual período;
9.12.2 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior,
implicará a inabilitação das licitantes, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
9.13 Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas neste Edital, a licitante será
declarada vencedora do lote, que lhe será adjudicado, caso não haja interposição de recursos,
encaminhando-se, em seguida, os autos à autoridade competente para a devida homologação.
9.14 Da sessão pública será lavrada ata circunstanciada, que mencionará todos os licitantes, a
classificação dos lances, bem como as ocorrências que interessarem ao julgamento desta licitação
10. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
10.1 Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO - POR LOTE – ADJUDICADO POR ITEM
10.1.1 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital nem
preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.
10.2 Serão DESCLASSIFICADOS as propostas e os lances que:
10.2.1 Não atenderem às exigências do edital e seus anexos ou da legislação aplicável;
10.2.2 Forem omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento;
10.2.3 Impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas
neste edital;
10.2.4 Apresentarem informações inverídicas;
10.2.5 Apresentarem documentos ilegíveis de modo a impedir a comprovação das
informações a que se destinam;
10.2.6 Deixarem de responder às diligências, quando solicitadas e dentro do prazo
estabelecido;
10.2.7 Apresentarem preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles
irrisórios ou de valor zero ou que não venham a ter sua viabilidade demonstrada através de
documentação que comprove que o custo dos serviços é coerente com o de mercado;
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10.2.8 Empresas que se identificarem quando do lançamento da proposta e/ou anexos no
envio eletrônico;
10.2.9 Que contiverem preço ou serviços/materiais condicionados a prazos, vantagens de
qualquer natureza ou descontos não previstos neste pregão.
10.3 Serão desclassificadas as propostas que, após a fase de lances, apresentarem preços
excessivos, ou seja, superiores aos valores máximos estabelecidos neste Edital, de acordo com
VALOR GLOBAL MÁXIMO ESTIMADO por esta Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência
Social e Trabalho, constantes nos autos do Processo Administrativo 784/2019 – SEMCAT.
10.4 Serão desclassificadas as proponentes que se declararem como ME/EPP/COOP no sistema
licitações-e e não apresentarem a documentação correspondente à comprovação do
enquadramento, ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances, sem prejuízo da aplicação do disposto no item Das Sanções, deste
Edital.
10.5 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá
ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no
objeto.
11. HABILITAÇÃO
11.1. Havendo aceitação do lance de menor preço quanto ao valor estimado para a contratação, a
Pregoeira, expressamente, comunicará quando será analisado os documentos de habilitação
arrolados deste Edital
10.1.1 Excepcionalmente, caso haja justificativa relevante e a Licitante tenha tido dificuldades em
anexar os documentos e a proposta pelo sistema, a situação deverá ser comunicada imediatamente
à Pregoeira, que poderá aceitar o envio pelo email: semad.licitacao@ananindeua.pa.gov.br, não
estando condicionando a prorrogação do prazo para o envio pelo sistema.
11.1.1. A proposta consolidada e os documentos de habilitação deverão também ser
fisicamente entregues a Pregoeira, acondicionados em envelope lacrado, com a identificação do
proponente e número do respectivo Pregão, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, subsequente ao
aceite da proposta no sistema, cujo endereço de entrega é o seguinte: Av. Magalhães Barata, nº
1515 (BR 316, Km 08), Centro, CEP nº 67.030-000, Ananindeua/PA Prefeitura Municipal de
Ananindeua, setor de licitação.
11.1.2 Os documentos deverão ser autenticados em cartório, salvo aqueles passíveis de
verificação de autenticidade eletrônica.
11.2 As empresas encaminharão, juntamente com os documentos indicados abaixo, comprovação da
qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte mediante a apresentação de Certidão
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Simplificada expedida pela Junta Comercial de sua sede nos termos da IN nº 103/2007 do DNRC,
expedida em até 60 (sessenta) dias da data do certame.
11.2.1 Caso a empresa apresente Certidão Simplificada fora do prazo de emissão, e não
havendo documentação que comprove sua condição de microempresa/empresa de pequeno porte, a
Licitante será inabilitada.
11.3. Os documentos de habilitação arrolados neste Edital, a serem encaminhados a Pregoeira,
deverão:
11.3.1. Estar em nome da licitante, com indicação de um único número de CNPJ;
11.3.2. Estar válidos, conforme o prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor;
11.3.3. Estar datados dos últimos 60 (sessenta) dias anteriores à data marcada para a abertura
da sessão pública, quando não houver prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor;
11.3.4. Ser apresentados, perfeitamente legíveis, em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou servidor que realize a licitação ou em publicação de órgão
da imprensa oficial.
11.4. No caso de a licitante possuir filiais, a documentação de habilitação apresentada deverá referirse apenas à matriz ou apenas a uma das suas filiais, salvo disposição legal em contrário, devendo a
contratação realizar-se unicamente com a pessoa jurídica a que se referem os documentos.
11.5. Sendo a licitante a matriz, poderá a execução contratual ser atribuída a uma das suas filiais,
hipótese em que a documentação de habilitação apresentada deverá se referir tanto à matriz,
quanto à filial executora.
11.6. Não será aceito “protocolo de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos
documentos de habilitação exigidos neste Edital.
11.7. A microempresa (ME) ou a empresa de pequeno porte (EPP) detentora do lance de menor
preço deverá encaminhar todos os documentos de habilitação arrolados neste edital, acompanhados
de proposta escrita adequada ao lance de menor preço, inclusive a documentação de regularidade
fiscal, ainda que esta apresente alguma restrição.
11.8. Encaminhados e recebidos os documentos de habilitação, a Pregoeira verificará o atendimento
às exigências habilitatórias fixadas neste Edital, declarando habilitada e vencedora no certame a
licitante que tenha satisfeito a todas.
11.9. Caso a licitante não tenha satisfeito qualquer das exigências habilitatórias fixadas neste Edital, a
Pregoeira declará-la-á inabilitada, passando a examinar, nos moldes do item 8 deste Edital, a
aceitabilidade do lance subsequente de menor preço, na ordem de classificação, sucessivamente,
para depois verificar o atendimento às exigências habilitatórias por parte da respectiva licitante, até
a apuração de oferta aceitável oferecida por licitante habilitada.
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11.9.1 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo Pregoeiro, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar no 123/2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
11.10. Ainda que verificada alguma restrição na documentação de regularidade fiscal de
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), a Pregoeira a declarará habilitada e
vencedora no certame, dando ciência dessa decisão às demais licitantes e intimando a ME ou a EPP
para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da
administração pública, sendo que a Pregoeira já informará por meio do sistema eletrônico, quanto a
prorrogação do prazo ou não, logo que verificada a irregularidade fiscal.
11.10.1. A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas neste edital, sendo
facultado à Pregoeira convocar o autor do menor lance seguinte aos já convocados para
apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de
preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido
pelo instrumento convocatório, ou revogar a licitação.
12. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
12.1. Documentos para habilitação jurídica: Para comprovar a habilitação jurídica, os licitantes
deverão apresentar os seguintes documentos:
a.1) Se houver, certidão de cadastramento no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –
SICAF, instituído pela Secretaria de Administração Federal compatível com o objeto da licitação;
a.2) O certificado de registro cadastral (SICAF) substitui os documentos enumerados nos subitens a
seguir:
a.2.1) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, no caso de empresário individual;
a.2.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, no caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradores;
a.2.4) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência;
a.2.5) Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede,
acompanhada de prova de Diretoria e/ou administradores em exercício, no caso de sociedade
simples;
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a.2.6) Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
a.2.7) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão SIMPLIFICADA expedida
pela Junta Comercial ou certidão expedida pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso,
que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8°
da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio
– DNRC;
a.2.7.1) A comprovação de que trata a alínea “a.8” supra, poderá também ser feita mediante a
prova de inscrição no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições –
SIMPLES NACIONAL.
a.2.7.2) A certidão de que trata essa alínea deverá ser expedida a menos de 90 (noventa) dias
antes da data da abertura dos envelopes de documentação, sob pena da Licitante não participar sob
os benefício da LC 123/2006, não sendo inabilitada por essa razão.
a.2.7.3) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista,
nos termos do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123, de 2006.
a.3)Cédula de identidade dos responsáveis legais indicados no ato constitutivo, estatuto ou contrato
social da empresa.
a.4) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.
a.5)Procuração por instrumento público ou particular, em original ou copia autenticada,
comprovando a delegação de poderes para assinatura e rubrica dos documentos integrantes da
habilitação e propostas, quando estas não forem assinadas por seus responsáveis legais indicados no
ato constitutivo, estatuto ou contrato social da empresa;
12.2 Documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: Para comprovar a regularidade fiscal
e trabalhista, os licitantes cadastrados ou não no SICAF deverão apresentar os seguintes
documentos:
a.1) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
a.2) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

EDITAL PREGÃO ELETRONICO Nº PE.2019.001.SEMCAT.PMA

19

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
PREFEITURA MUNICIPAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
a.3) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, por meio da Certidão Conjunta de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que inclua créditos tributários relativos às
contribuições sociais, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrado, da sede ou domicilio do LICITANTE;
a.4)Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede da licitante, por meio
da Certidão de Regularidade Fiscal Tributária e Não-tributária ou outra equivalente, na forma da lei.
a.5)Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede da licitante, por meio
de Certidão Negativa de Débito ou outra equivalente, na forma da lei.
a.6) Certificado de Regularidade do FGTS, perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
dentro do prazo de validade;
a.7) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
a.8) Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório, deverá
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente
Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
a.9) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar toda a documentação que
comprove sua regularidade fiscal e trabalhista, ainda que esta apresente alguma restrição, hipótese
em que se deve observar o prescrito no art. 43, § 1º, da LC nº 123, de 2006.
12.3. Documentação relativa à qualificação econômica (incluindo Micro e Empresas de Pequeno
Porte)
12.3.1) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedado a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados
há mais de 03 (três) meses da apresentação da proposta. Na hipótese da atualização ou aumento do
patrimônio líquido, a licitante terá que, obrigatoriamente, apresentar documento que altera aquela
demonstração devidamente arquivada na Junta Comercial.
12.3.2) O Balanço e as Demonstrações Contábeis (Demonstrativo do Resultado de Exercício - DRE) na
forma da lei compreendem:
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a) Balanço patrimonial do último exercício social assinado por contador e representante legal da
empresa, devidamente acompanhado do Termo de Abertura e do Termo de Encerramento do Livro
Diário, este devidamente registrado no órgão competente.
b) Indicação do número das páginas e número do livro onde estão inscritos o Balanço Patrimonial
(BP) e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) no Livro Diário, acompanhados do respectivo
Termo de Abertura e Termo de Encerramento do mesmo - §2º do art. 1.184 da Lei 10.406/02; Art.
1.180, Lei 10.406/02; art. 177 da lei 6.404/76; NBC T 2.1.4 (Res. CFC 563/83); NBC T 3.1.1 (Res. CFC
686/90);
c) Assinatura do Contador e do titular ou representante legal da Entidade no BP e DRE - §2º do art.
1.184 da Lei 10.406/02; § 4º do art. 177 da lei 6.404/76; NBC T 2.1.4 (Resolução CFC 563/83);
d) Prova de registro na Junta Comercial ou Cartório (Carimbo, etiqueta ou chancela da Junta
Comercial) - art. 1.181, Lei 10.406/02; Resolução CFC Nº 563/83; §2º do art. 1.184 da Lei 10.406/02.
e) Apresentação da Certidão de Regularidade Profissional – CRP, do contador responsável pelo
Balanço Patrimonial e Índices Contábeis, expedida pelo CFC, dentro do prazo de validade (Resolução
CFC nº 1.402/2012).
12.3.3) Os Balanços das Sociedades Anônimas deverão ser apresentados com a Ata de aprovação
pela Assembleia Geral Ordinária (AGO). Caso a AGO ainda não tenha sido realizada, devem ser
apresentadas as demonstrações contábeis do exercício imediatamente anterior.
12.3.4) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.
12.3.5) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
12.3.6) A comprovação da boa situação financeira da licitante também deverá ser demonstrada pela
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores ou
iguais a 01 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, em papel timbrado da licitante, por
qualquer processo de impressão, devidamente assinado por Contador, sendo que as fórmulas
deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço.
Apuração dos índices:
c.2.1.)Liquidez Geral (LG):
LG = AC + ARLP = Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo≥ 1,00
PC + PELP = Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo
c.2.2.)Liquidez Corrente (LC):
LC = AC = Ativo Circulante≥1,00
PC = Passivo Circulante
c.2.3.)Solvência Geral (SG):
SG = AT = Ativo Total≥1,00
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PE Passivo Exigível
Os fatores constantes das fórmulas abaixo serão extraídos do balanço patrimonial exigido no item
deste Edital, onde:
AT= Ativo Circulante+Ativo Realizável a Longo Prazo + Ativo Permanente
PE = Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo
12.3.7) As proponentes que apresentarem os Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), iguais ou inferiores a 01 (um), deverão comprovar patrimônio líquido mínimo
em valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.
12.3.8) Para as empresas obrigadas a adotar a Escrituração Contábil Digital (ECD),nos termos da
Instrução Normativa RFB n.º 1420, de 19 de dezembro de 2013 e alterações, a exigência acima
somente será aceita através da comprovação emitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital
(Sped) da Receita Federal.
12.3.9) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, ou Liquidação Judicial, ou de Execução
Patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio,
dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de
90 (noventa) dias antes da data da abertura dos envelopes de documentação.
a) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.
12.4. Documentação relativa à qualificação técnica
a) Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,
em papel que identifique o(s) mesmo(s), assinados, datados e os signatários devidamente
identificados com o nome completo e cargo, que comprove que a empresa licitante
forneceu/prestou ou fornece/presta os materiais/serviços em quantidades e características similares
ao objeto desta licitação.
a.1) Não serão aceitos atestados emitidos pela licitante em seu próprio nome, nem algum
outro que não tenha sido originado de contratação.
a.2) O (s) atestado(s) de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito privado
deverá constar firma reconhecida em cartório e apresentar Notas Fiscais Referente aos atestados
apresentados.
b) As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que
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foram executados os serviços, compatível com objeto desta licitação.
12.5 Declarações Complementares:
a) Declaração, com firma reconhecida, de fato superveniente impeditivo de sua habilitação, quando
for o caso;
b) Declaração, com firma reconhecida, de que nos preços propostos estão incluídos todos os custos e
despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, encargos sociais, trabalhistas,
frete, lucro, e demais despesas que possam influir direta ou indiretamente no custo do objeto da
presente licitação e perfeita execução do contrato, sem quaisquer complementos nos preços
contratados ou pagamento adicional referente a frete;
c) Declaração, com firma reconhecida, as condições de execução do objeto de acordo com as
exigências estipuladas no Edital e seus anexos.
d) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, nos termos do inciso VII, do artigo
4º, da Lei Federal n.º 10.520/2002. Assinatura sob carimbo devidamente identificada do
Representante Legal da Empresa proponente (apontado no contrato social ou procuração com
poderes específicos);
e) Declaração do Representante Legal da Empresa de que não foi declarada inidônea por qualquer
órgão da administração direta ou indireta, inclusive fundação nos níveis Federal, Estadual ou
Municipal e em está suspensa do direito de licitar por qualquer órgão da administração direta ou
indireta inclusive fundações ao nível do Município de Ananindeua;
f) Declaração do licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado com menos de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em observância ao artigo 7º, inciso
XXXIII. Assinatura sob carimbo devidamente identificada do Representante Legal da Empresa
proponente (apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos);
f) Declaração de Responsabilidade, devidamente assinada. Assinatura sob carimbo devidamente
identificada do Representante Legal da Empresa proponente (apontado no contrato social ou
procuração com poderes específicos);
g) Declaração de atendimento aos requisitos de habilitação para micro e pequenas empresas.
Assinatura sob carimbo devidamente identificada do Representante Legal da Empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos);
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h) Declaração de Qualificação Técnica. Assinatura sob carimbo devidamente identificada do
Representante Legal da Empresa proponente (apontado no contrato social ou procuração com
poderes específicos);
i)Declaração de sustentabilidade ambiental.
§ 1º Não serão aceitos documentos com prazo de validade vencido, em nenhuma fase deste
processo licitatório, com exceção das hipóteses da LC 123/2006. Será considerada como válida pelo
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da respectiva emissão, a certidão que não apresentar
prazo de validade, exceto se houver previsão de prazo diverso estabelecido em lei ou pelo órgão
emissor do documento, devendo o LICITANTE apresentar juntamente com a certidão cópia da
referida legislação.
§ 2º Toda a documentação de Habilitação de órgãos públicos, cuja validade expire-se no período de
greve dos referidos órgãos, terá sua validade admitida conforme instrução do próprio órgão
emitente, ou, na sua omissão deverão ter sua condição de regularidade comprovada no ato de
eventual contratação, devendo, ainda, o LICITANTE, apresentar declaração de que na data da
abertura da licitação encontra-se em situação regular perante o órgão pública a que se refere a
certidão vencida.
§3º Toda documentação apresentada deverá ser correspondente a um único CNPJ, salvo no caso de
tributos e contribuições das filiais quando, a empresa estiver autorizada a centralizá-los em sua
matriz ou sede. Os documentos comprovando tal centralização deverão ser fornecidos pelo(s)
órgão(s) competente(s), constando da documentação apresentada.
12.5.1. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
12.5.2. A documentação exigida na fase de habilitação, para atender ao disposto neste Edital quanto
a habilitação jurídica, econômico-financeira e fiscal, poderá ser substituída pelo Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores – SICAF/SIASG nos termos do Estatuto Licitatório, salvo os documentos
exigidos no item 12.2 (INSS), (FGTS),(CNDT), item 12.3 (Certidão Negativa de Falência ou
Recuperação Judicial), e índices Contábeis (LG, LC, SG) quando não expressamente descritos no SICAF
e 12.4 (qualificação técnica), e respectivos subitens.
12.5.3. A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, deverá apresentar o decreto
de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
12.5.4 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o
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estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte.
12.5.4.1 No caso de inabilitação, a pregoeira retomará o procedimento a partir da fase de
julgamento da proposta, examinando a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.
12.5.4.2 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
12.5.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a pregoeira
suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma.
12.5.7. No julgamento da habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.
12.5.8. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
13. DOS ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÃO E COMUNICADO
13.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao Pregoeira,
até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via internet, no endereço de e-mail: semad.licitacao@ananindeua.pa.gov.br, com o
assunto: PREGÃO ELETRÔNICO SRP 2019.001.PMA.SEMCAT, ou no endereço indicado no edital.
13.1 Ao fazer tal solicitação, o proponente deverá definir e indicar claramente a parte a ser
esclarecida.
13.2 A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da
data de recebimento do pedido, passando a integrar os autos do pregão e poderá requisitar
subsídios formais com consulta à Procuradoria Geral do Município, quando envolver questões
jurídicas, ou o órgão licitante, quando envolver questões técnicas.
13.3 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema, para conhecimento
de todos os interessados e vincularão os participantes e a administração.
13.4 Decairá do direito de solicitar esclarecimentos, aquele que não o fizer até 03 (três) dias úteis
anteriores à data de abertura da sessão pública do Pregão, cabendo à Pregoeira decidir sobre a
petição no prazo de 02 (dois) dias úteis.
13.5 Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma
prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.
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13.5.1 As medidas referidas no subitem 12.5 poderão ser formalizadas por meio de
requerimento endereçado à autoridade subscritora do edital, devidamente protocolado no endereço
físico e horário constantes no Edital.
13.6 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis
pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis,
contado do data de recebimento da impugnação, que, além de comportar divulgação, deverá
também ser juntada aos autos do pregão.
13.7 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada
pelo Pregoeira, nos autos do processo de licitação.
13.8 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para
realização do certame.
13.5 Qualquer modificação no edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
13.6 Não serão aceitas as impugnações interpostas por e-mail ou fax, tampouco as
impugnações interpostas vencidos os respectivos prazos legais.
13.7 Decairá do direito de solicitar providência ou impugnar o Edital, aquele que não o fizer até 03
(três) dias úteis anteriores à data de abertura da sessão pública do Pregão.
13.8 Qualquer comunicado referente a este certame será emitido pela Pregoeira e divulgado na
forma prevista neste deste Edital.
13.9 Cópias dos esclarecimentos, impugnações e comunicados ficarão à disposição no site da
Prefeitura Municipal de Ananindeua - PMA – https://www.ananindeua.pa.gov.br e nos autos do
processo licitatório, cabendo aos interessados a verificação periódica de sua emissão.
13.10 É de responsabilidade única e exclusiva dos interessados o acompanhamento da
divulgação dos boletins de esclarecimentos, resposta às impugnações e comunicados emitidos
pela Pregoeira e equipe de apoio. Não serão aceitas reclamações baseadas no desconhecimento do
teor desses documentos
14. DOS RECURSOS
14.1. Declarada a vitória no certame, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e
motivadamente, em campo próprio no sistema eletrônico, a intenção de recorrer.
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14.1.1. A manifestação da intenção de recorrer não será admitida pela pregoeira caso o
licitante recorrente não indique expressa e sucintamente, no prazo indicado no subitem 13.2.1., o
ponto em que se funda a contrariedade apresentada, bem como as razões mínimas que busquem
convencer a pregoeira acerca da motivação.
14.2. A falta de manifestação imediata e motivada por parte da licitante acerca da sua intenção de
recorrer implicará decadência do direito de recurso e a Adjudicação do objeto licitado pela pregoeira
à licitante vencedora, com posterior encaminhamento do processo administrativo licitatório à
autoridade competente para a Homologação do certame e decisão quanto à contratação.
14.2.1. Considera-se imediata a manifestação da intenção de recorrer realizada em até 20
(vinte) minutos a partir da declaração de vitória no certame.
14.3. A licitante recorrente, tendo manifestado imediata e motivadamente a intenção de recorrer,
deverá apresentar as razões do seu recurso no prazo de 03 (três) dias, contados da declaração de
vitória no certame, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões em
igual prazo, contado do término do prazo da recorrente, sendo assegurada a todos vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
14.4 O recurso deverá estar devidamente instruído com comprovação de poderes para representar a
empresa daquele que subscreve a peça recursal.
14.3.1. A não apresentação ou a apresentação intempestiva de razões implicará o não
conhecimento do recurso, salvo se a motivação mínima oferecida na sessão publica envolver matéria
de interesse público, caso em que o recurso será considerado interposto.
14.4. Acerca do recurso interposto, que terá sempre efeito suspensivo do certame, Pregoeira poderá
exercer juízo de retratação, reconsiderando a decisão recorrida.
14.5. O juízo de retratação feito pela pregoeira, com a reconsideração da decisão recorrida,
importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
14.6. Não exercido o juízo de retratação, a pregoeira encaminhará o recurso, devidamente instruído
com as razões oferecidas para a não retratação, à autoridade competente, a quem competirá a
decisão em definitivo.
14.7. Decidido o recurso pela autoridade superior e constatada a regularidade do procedimento
realizado, a autoridade superior do órgão licitante fará a Adjudicação do objeto licitado à licitante
vencedora, e posterior Homologação do certame.
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. As seguintes sanções poderão ser aplicadas às licitantes e à contratada, em prejuízo da
reparação dos danos causados.
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a- advertência;
b- multa;
c- suspensão do direito de licitar e de contratar com a SEMCAT/PMA, por período de até 05 (cinco)
anos;
d- declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até
05 (cinco) anos, enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade.
15.2. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo;
15.3. A aplicação da penalidade ocorrerá após defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis a contar da intimação do ato;
15.4. Das penalidades de que tratam as alíneas “a” a “d”, cabe recursos ou pedido de representação,
conforme o caso;
15.5. A penalidade de advertência será aplicada quando ocorrer o descumprimento das obrigações
assumidas, desde que sua gravidade, a critério do Órgão Licitante, mediante justificativa, não
recomende a aplicação de outra penalidade;
15.6. A penalidade de multa será aplicada nos seguintes casos e proporções:
a) recusa injustificada da contratada em assinar o instrumento de contrato no prazo estabelecido:
10% (dez por cento) do valor do contrato;
b) atraso na entrega do objeto da licitação, em relação ao prazo estipulado: 0,33% (zero vírgula trinta
e três por cento) do valor global do item não entregue, por dia de atraso, limitado a 10% (dez por
cento);
c) ocorrência de qualquer outro tipo de inadimplência não abrangido pelas alíneas anteriores: 10%
(dez por cento) do valor global do item adjudicado;
15.7. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá
caráter compensatório e a sua cobrança não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas e
danos.
15.8. O valor total das multas aplicadas na vigência do contrato, não poderá ultrapassar 20% (vinte
por cento) do seu valor total.
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15.9. A penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com o órgão licitante, poderá ser
aplicada a critério da Secretaria à licitante ou à contratada, nos seguintes casos:
a) não apresentação, no todo ou em parte, nos prazos estipulados no edital, a documentação exigida
para o certame;
b) apresentação de documentos falsos ou falsificados;
c) recusa em manter a proposta, observado o prazo da sua validade;
d) recusa injustificada em assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido;
e) prática de atos ilícitos visando frustrar os objetivos do pregão;
f) cometimento de falhas ou fraudes na execução do contrato;
g) condenação definitiva pela prática dolosa de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
h) prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para contratar com a SEMCAT/PMA;
16. DA CONTRATAÇÃO
16.1. A contratação será de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada por intermédio de
instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro
instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993, e obedecidos os
requisitos pertinentes do parágrafo 4º, do artigo 13, do Decreto nº 11.698, de 2009.
16.2. Após regular notificação por parte da Administração, a empresa adjudicatária deverá
comparecer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, seguintes à notificação, para assinar/retirar o contrato, a
nota de empenho ou documento equivalente, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no item 16 deste edital.
16.3. O prazo fixado no item anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período,
desde que a solicitação respectiva seja apresentada, ainda, durante o transcurso do interstício inicial,
assim como que ocorra motivo justo e aceito pela Administração.
16.4. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o contrato/documento
equivalente ou retirar a nota de empenho no prazo e condições estabelecidas, chamar as licitantes
remanescentes, obedecida à ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nas condições de
suas propostas, ou conforme negociação, podendo, ainda, revogar a licitação independentemente da
cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93.
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16.5 Para a devida formalização contratual, verificar-se-á, por meio da Internet, a regularidade com a
Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT) de em obediência ao que determina a Constituição Federal de 1988.
16.6. Não sendo possível a consulta via Internet, e as certidões apresentadas para habilitação ou
aquelas integrantes do cadastro estiverem vencidas, a(s) proponente(s) adjudicatária(s) será(ão)
devidamente notificada(s) para, até a data da celebração do(s) contrato(s), comprovar(em) a(s)
exigência(s) referida(s).
16.7. A recusa injustificada de assinar o contrato ou aceitar / retirar o instrumento equivalente,
observado o prazo estabelecido, bem como deixar de apresentar situação regular na forma exigida
neste Edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida por parte da(s)
proponente(s) adjudicatária(s), sujeitando-a(s) às sanções previstas neste edital.
17. DA ENTREGA DOS MATERIAIS
17.1. A entrega dos materiais será conforme o Termo de Referência.
18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
18.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos
consignados no Orçamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E
TRABALHO,, conforme a seguir:
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Ação Social
Funcional Programática: 1001.08.244.0004.2.199 Implementação das Ações da Rede de Proteção
Social Básica.
Funcional Programática: 1001.08.244.0004.2.202 Implementação das Ações Com índices de Gestão
Descentralização – IGDBF
Funcional Programática: 1001.08.244.0004.2.201 Implementação das Ações da Rede de Proteção
Social Especial
Funcional Programática: 1001.08.244.0004.2.050 Apoio às ações administrativas.
Natureza de Despesa: 33.90.30.00 – Material de Consumo
Sub-elemento: 33.90.30.07 – Gêneros Alimentícios
Fonte: 100101 – Recursos Ordinários do Tesouro
023000 – Recursos do FNAS
18.2 Não será exigida garantia de execução contratual.
19. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
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19.1 A sessão pública poderá ser reaberta:
19.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação
em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
19.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar
a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da Lei Complementar n ]
123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa
de lances.
19.1.3 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
19.1.4 A convocação será feita pelo sistema eletrônico (“chat”), fax simile ou e-mail, de acordo
com a fase do procedimento licitatório, e dar-se-á de acordo com os dados contidos no cadastro do
sistema Licitações-e do Banco do Brasil, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.
20. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
20.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados.
20.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
21. DO PAGAMENTO
21.1 O pagamento será efetuado mensalmente a contar da entrega dos materiais requisitados pela
SEMCAT.
21.2 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da contra apresentação de Nota
Fiscal e Recibo, regularmente liquidados e apresentação das certidões de INSS, FGTS e CNDT,
devidamente atualizadas.
21.3 Em caso de atraso no pagamento, o valor será atualizado monetariamente, desde a data final do
período de adimplemento, à data de seu efetivo pagamento, corrigido pelo índice do IPCA, apurado
para o período.
21.4 Não haverá o pagamento de qualquer adicional ao preço ajustado.
21.5 Em caso de irregularidade(s) no objeto entregue e/ou na documentação fiscal, o prazo de
pagamento será contado a partir da correspondente regularização.
EDITAL PREGÃO ELETRONICO Nº PE.2019.001.SEMCAT.PMA

31

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
PREFEITURA MUNICIPAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

21.6 Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o
pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.
22. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
22.1 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões dentro dos limites previstos no parágrafo 1º do artigo 65, da Lei n.º 8.666/93, podendo a
supressão exceder tal limite, nos termos do parágrafo 2º, inciso II do mesmo artigo, conforme
redação introduzida pela Lei n.º 9.648, de 27 de maio de 1998.
23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1. Este Edital estará à disposição dos interessados, nos dias úteis, das 08:00 horas às 14:00 horas,
e na Internet, para download, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
23.2 Todas as referências de tempo previstas no Edital e no Aviso de Licitação e feitas na sessão
pública observarão obrigatoriamente o horário local de Ananindeua e, dessa forma, serão registradas
no sistema eletrônico e na documentação relativa a este Pregão.
23.3 Todas as informações relativas à sessão pública serão registradas em ata divulgada no sistema
eletrônico, podendo a Pregoeira, quando necessário, elaborar Ata Complementar, a ser autuada no
processo administrativo licitatório.
23.4 É dado a Prefeitura Municipal de Ananindeua revogar a licitação por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado, na forma do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/1993.
23.5 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração de propostas ou apresentação
de documentos na presente licitação.
23.6 É facultada a Pregoeira em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento
ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
23.7 As licitantes se submetem aos termos do Decreto Municipal nº 16.110/2016 e Decreto
Municipal nº 11.698/2009 e suas alterações posteriores, quando não incompatível um com o outro.
23.8 Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
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subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja
comunicação em contrário por parte da Prefeitura Municipal de Ananindeua.
23.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de
Ananindeua.
23.10 O desatendimento de exigências formais e não essenciais, não implicará no afastamento da
licitante, desde que, sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta, durante a realização da sessão pública do pregão.
23.11. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
23.12 A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irretratável das normas deste
Edital e anexos, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares que a regem.
23.13 Não serão levadas em consideração vantagens não previstas neste Edital. No caso de alteração
em pontos essenciais deste Edital, dentro do prazo estabelecido para o início da abertura dos
envelopes, este será prorrogado e as modificações terão a mesma divulgação do texto anterior, ou a
licitação será revogada e realizada novamente em outra oportunidade.
23.14 A Contratante não aceitará cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado
adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha
expressamente a incidir sobre o objeto desta licitação, na forma da Lei. Na hipótese de redução de
alíquota após a apresentação da proposta, a mesma será devidamente considerada por ocasião do
pagamento. Em nenhuma hipótese a Contratante aceitará arcar com responsabilidade solidária
relativa a qualquer despesa não expressamente discriminada no contrato. Deverá ser considerada a
quando da formulação da proposta, portanto, a legislação pertinente no Estado do Pará.
23.15 As condições para contratação que vinculam as partes estão expostas na minuta do contrato
constante do anexo deste edital.
23.16 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.
23.10.Aos casos omissos, aplicar-se-á as demais disposições da Lei 10.520/02 e Lei 8.666/93 e
demais legislações pertinentes.
24 DOS ANEXOS
24.1 Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA
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ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO
ANEXO III- MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
ANEXO IV- MODELOS DE DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES
ANEXO V - QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS – CONSOLIDADO – EM MEIO DIGITAL
25. DO FORO
25.1 Fica eleito o Foro da cidade de Ananindeua/PA, para dirimir quaisquer dúvida ou controvérsias
oriundas desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
Ananindeua (Pa), 06 de DEZEMBRO de 2019
BIANCA AMARAL PIEDADE PAMPLONA RIBEIRO
Pregoeira/PMA
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA
(Processo n.º 784/2019)
1. INTRODUÇÃO
A Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional solicita a competente autorização, para
abertura de processo licitatório, com a finalidade de adquirir gêneros alimentícios.
2. OBJETO
O objeto versa sobre a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LOTES: I –ESTIVAS, II PROTEÍNAS, III - HORTIFRUTIGRANJEIRO, IV - TEMPEROS E ENLATADOS, para atender as
necessidades institucionais da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho e suas
unidades, conforme solicitação feita por servidor devidamente designado pela mesma, por um
período de 12 meses.
3. JUSTIFICATIVA
Tendo como base as diretrizes da Lei N° 11.346 de setembro de 2006 que cria o Sistema
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, não podemos deixar de considerar que desde
fevereiro 2010, o direito humano a alimentação está previsto nos artigos 6º e 227º da Constituição
Federal, definido pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, bem como no artigo 11 do
Pacto Internacional de Direitos Econômicos, sociais e culturais e outros instrumentos jurídicos
internacionais. Deste modo, a aquisição de gêneros alimentícios busca garantir o direito de homens e
mulheres adultos; idosos, crianças e adolescentes de baixa renda atendidos nos diversos serviços
ofertados por esta Secretaria Municipal, ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade,
em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como
base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam
ambiental, cultural, econômico e socialmente sustentável; e ainda garantir e fortalecer nossas
atividades, uma vez que nosso usuários em sua maioria dependem dessa alimentação para ter saúde
e energia para frequentarem e permanecerem em nossas atividades técnicas. Além de necessário,
esta aquisição cumpre parte da Lei 2.475/2011 a qual cria o Sistema Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional em Ananindeua, que se rege pelo princípio da universalidade e equidade no
acesso à alimentação adequada, sem qualquer espécie de discriminação tendo como uma de suas
áreas de abrangência, populações em situação de vulnerabilidade social.
4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
O critério de julgamento será o de menor preço por lote adjudicado por item.
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5. ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE, conforme anexo I, que integra este documento.
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE: 01 SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: XXXXXXXXXXX
NATUREZA DA DESPESA: XXXXXXXXXXX
SUB-ELEMENTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
FONTE DE RECURSOS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7. DA ESTRATÉGIA DO FORNECIMENTO
7.1 - Os materiais deverão ser fornecidos aos órgãos ou entidades participantes, bem como
aquelas instituições que vierem a participar do processo;
7.2 – Os locais de recepção do material, assim como o cronograma de entrega e os
quantitativos a serem fornecidos serão definidos pelo órgão contratante, conforme Quadro de
Entrega, Quadro I, parte deste termo;
7.2.1 – Os quantitativos expressos no documento contratual terão caráter estimativo,
podendo variar seus volumes, conforme necessidade do órgão contratante;
7.2.2 - A entrega do material será parcelada, de acordo com a demanda dos órgãos e
entidades contratantes, cabendo a esses definir a periodicidade de entrega do bem, conforme o
Quadro I;
7.2.3 – A solicitação de entrega do material formulada pelo órgão contratante deverá ser
atendida independentemente da quantidade requerida, sendo vedado à contratada o não
atendimento da demanda.
8. DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO
8.1 - Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer produto que
não seja próprio para consumo, bem como solicitar a sua substituição eventualmente fora das
especificações ou com defeito de fabricação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, devendo o
fornecedor efetuar a substituição do item em até 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do
servidor;
8.1.2 – A presença da fiscalização do Contratante não elide nem diminui a responsabilidade
da empresa contratada.
EDITAL PREGÃO ELETRONICO Nº PE.2019.001.SEMCAT.PMA

37

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
PREFEITURA MUNICIPAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

9. DOS DEVERES DA CONTRATANTE
9.1 – Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações;
9.1.1 – Rejeitar o produto cujas especificações não atendam, em quaisquer dos itens, aos
requisitos mínimos constantes neste Termo de Referência;
9.1.2- Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a
efetiva entrega do produto, observando ainda as condições estabelecidas no edital de licitação;
9.1.3 - Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constantes de cada um dos itens que compõem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as
medidas corretivas necessárias.
10. DOS DEVERES DA CONTRATADA
10.1 - Os alimentos de origem estrangeira deverão conter na(s) embalagem (ns), informações
em português para conhecimento e classificação do(s) produto(s) nos termos do art. 81 da Lei
8.078/90;
10.2 - Substituir todo e qualquer alimento que chegar ou apresentar vício aparente, durante
o período de validade, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento do
comunicado;
10.3 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega à contratante, incluindo as entregas feitas por
transportadoras;
10.4 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante e pelos órgãos
participantes e aderentes, sobre os alimentos ofertados.
QUADRO I - QUADRO DE ENTREGA
Endereço de Entrega

Periodicidade

Produto (material)

Quantitativo

Obs.:
a. Endereço de Entrega: local indicado pelo contratante.
EDITAL PREGÃO ELETRONICO Nº PE.2019.001.SEMCAT.PMA

38

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
PREFEITURA MUNICIPAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
b. Periodicidade: à ser indicado pelo contratante.
c. Produto (Material): descrição do produto/material a ser fornecido.
d. Quantitativo: definição da quantidade do produto/material a ser fornecido
11. FORMA DE ENTREGA:
O fornecimento do objeto será de até 02 (dois) dias úteis, contados do momento em que a
secretaria assim o requerer, conforme a necessidade da Secretaria Municipal Cidadania, Assistência
Social e Trabalho, através de solicitação feita por servidor devidamente designado pela SEMCAT.
12. PRAZO DE VIGÊNCIA:
O prazo de vigência da presente contratação será de 12 (doze) meses a contar da data de
assinatura do contrato.
13. DO PAGAMENTO:
O PAGAMENTO será efetuado em até 15 (quinze) dias úteis após a concreta prestação dos
serviços, comprovadamente, após a LIQUIDAÇÃO de Nota Fiscal válida, a qual deverá ser
apresentada junto ao recibo, e ATESTADA pelo servidor responsável da secretaria, e protocolada a
tempo, após o correto recebimento, devidamente acompanhada das Certidões do INSS, FGTS, CNDT
e outras por leis exigidas, devida e obrigatoriamente regulares e atualizadas sob pena de violação ao
dispositivo no § 3º do art. 196 da Constituição Federal 1988;
§1º Em caso de atraso no pagamento, o valor será atualizado monetariamente, desde a data final do
período de adimplemento, à data de seu efetivo pagamento, corrigido pelo índice do IPC-A, apurado
para o período;

§2º Não haverá pagamento de qualquer adicional ao preço ajustado.
14. DA CONTRATAÇÃO:
A contratação do objeto com a(s) empresa(s) vencedora(s) ficará condicionada a visita
técnica, com resultado positivo e satisfatório, de servidor designado para atuar como fiscal do
contrato, para que a administração, visando o zelo pela saúde da clientela fim deste objeto, zelo pela
qualidade dos produtos, e o zelo pelo erário público. Verificando assim, as condições de instalação, a
conciliação dos documentos entregues relativos às condições e licenças das instalações e dos
produtos, bem como solicitar amostras em qualquer fase da licitação para garantir que as marcas
cotadas possuem as mesmas especificações do termo de referência, sob pena de desclassificação
caso não atenda.
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA
LOTE I - ESTIVAS
N°
DESCRIÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
UND.
Achocolatado em pó instantâneo com vitaminas e minerais,
1 ACHOCOLATADO em pó embalagem de pote com tampa, atóxico, resistente. UNID
Embalagem com até 800 G.
Açúcar refinado, validade mínima de 10 meses. De primeira
qualidade, isento de fermentações, de matéria terrosa,
2
AÇÚCAR REFINADO
KG
parasitas ou detritos animais ou vegetais, pacote com 1 kg
com aspecto, cor e cheiro próprios.
Amido de milho, embalagem de 200 g, validade mínima de 3
meses, em pó, acondicionado em embalagem original de
3
AMIDO DE MILHO
fábrica, isento de matéria terrosa, fungos ou parasitas e livre UNID
de umidade e de fragmentos estranhos, com especificação
dos ingredientes, informações do produto.
Arroz branco tipo 1. Embalagem primária plástica, unidade de
fornecimento: pacote com 1 kg. fardo com 30 kg. o produto
4 ARROZ BRANCO TIPO 1
FD
deverá apresentar validade mínima de 9 meses, a partir da
data de entrega na unidade requisitante.
Arroz parbolizado, tipo 1, acondicionado em embalagem
plástica, contendo a descrição das características do produto.
ARROZ PARBOILIZADO
5
Fardo com 30 kg. O produto deverá apresentar validade FD
TIPO 1
mínima de 9 meses, a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
Arroz integral, tipo 1, acondicionado em embalagem plástica,
contendo a descrição das características do produto. Fardo
6 ARROZ INTEGRAL TIPO 1
FD
com 30 kg. O produto deverá apresentar validade mínima de
9 meses, a partir da data de entrega na unidade requisitante.
Biscoito tipo rosquinha de leite de primeira qualidade,
acondicionado em embalagem (pacote) de polipropileno,
BISCOITO TIPO
7
tabela de informações nutricionais, informações do CX
ROSQUINHA DE LEITE
fabricante e data do vencimento estampados. Pacote de 400
g. Caixa com 10 pacotes.
Biscoito doce, tipo maria, de primeira qualidade,
acondicionado em embalagem (pacote) de polipropileno,
BISCOITO DOCE TIPO
8
tabela de informações nutricionais, informações do
CX
MARIA
fabricante e data do vencimento estampados. Pacote de 400
g. Caixa com 10 pacotes.
Biscoito maisena, de primeira qualidade, acondicionado em
9
BISCOITO MAISENA
embalagem (pacote) de polipropileno, tabela de informações
CX
nutricionais, informações do fabricante e data do vencimento
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estampados na embalagem. Pacote de 400 g. Caixa com 10
pacotes.
Biscoito recheado, de primeira qualidade, com recheio de
baunilha acondicionado em embalagem (pacote) de
BISCOITO RECHEADO,
10
polipropileno, tabela de informações nutricionais,
SABOR BAUNILHA
informações do fabricante e data do vencimento
estampados. Pacote com no mínimo 140 gramas.
Biscoito recheado, sabor chocolate, de primeira qualidade,
BISCOITO RECHEADO, acondicionado, tabela de informações nutricionais,
11
SABOR CHOCOLATE
informações do fabricante e data do vencimento
estampados. Pacote com no mínimo 140 gramas.
BISCOITO RECHEADO Biscoito recheado, de primeira qualidade, acondicionado,
SABOR
tabela de informações nutricionais, informações do
12
CHOCOLATE/MORANGO fabricante e data do vencimento estampados. Pacote com 40
40g
gramas.
Biscoito wafer de primeira qualidade, acondicionado em
BISCOITO WAFER
embalagem (pacote) de polipropileno, tabela de informações
13
SABOR MORANGO 40g nutricionais, informações do fabricante e data do vencimento
estampados. Pacote de 40 gramas.
Biscoito rosquinhas de coco de primeira qualidade,
acondicionado em embalagem (pacote) de polipropileno,
BISCOITO ROSQUINHAS
14
tabela de informações nutricionais, informações do
DE COCO
fabricante e data do vencimento estampados. Pacote de 400
g.
Biscoito salgado, tipo cream cracker, amantegado, de
primeira qualidade, acondicionado em embalagem (pacote)
BISCOITO SALGADO,
15
de polipropileno, amanteigado, tabela de informações
tipo cream cracker.
nutricionais, informações do fabricante e data do vencimento
estampados. Pacote de 400 g. Caixa com 10 pacotes.
Biscoito wafer sabor chocolate, de primeira qualidade, com
recheio de baunilha acondicionado em embalagem (pacote)
BISCOITO WAFER
16
de polipropileno, tabela de informações nutricionais,
CHOCOLATE
informações do fabricante e data do vencimento
estampados. Pacote de no minimo 140g.
Café torrado e moído, embalado a vácuo, pacote com 250 g,
CAFÉ TORRADO E
caixa com 5 kg. validade mínima de 6 meses. Sem misturas,
17
MOIDO, selo ABIC.
torrado e moído, de 1ª qualidade, com características
aspecto, cor, odor e sabor próprios, com selo ABIC.
Catchup, condimento preparado à base de polpa e suco de
18
CATCHUP
tomate, sal, açúcar e outras substâncias permitidas, de
consistência cremosa, cor, cheiro e sabor próprios, isento de
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sujidades e seus ingredientes de preparação. Acondicionado
em embalagem de até 400g.

19

CHOCOLATE EM PÓ

20

CREME DE LEITE

21
22

DOCE DE LEITE COM
COCO
DOCE DE LEITE
CHOCOLATE

23

EXTRATO DE TOMATE

24

FARINHA DE
MANDIOCA FINA
BRANCA

25

FARINHA DE
MANDIOCA D`AGUA

26

FARINHA DE
MANDIOCA FINA
AMARELA

27

FARINHA DE
MANDIOCA GROSSA
AMARELA

28

FARINHA DE TAPIOCA

29

FARINHA LÁCTEA

30

FEIJÃO PRETO tipo 1

Chocolate em pó: solúvel, acondicionado em embalagem de
saco ou lata original de fábrica com até 500g, isento de
matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de umidade.
Creme de leite pasteurizado, com textura homogênea,
branco, leitoso. Embalagem de até 1 kg.
Doce de leite com coco, pastoso, embalagem plástica com até
400g.
Doce de leite com chocolate, pastoso, embalagem plástica
com até 400g .
Extrato de tomate: embalagem contendo ingredientes
básicos como tomate, açúcar e sal. Embalagem de até 400 g.
Farinha de mandioca fina branca, embalagem de 1 kg. Grupo:
seca, tipo 1, torrada, branca, isenta de matéria terrosa e
parasitas, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa,
produto próprio para consumo humano e em conformidade
com a legislação. Fardo com 25 kg.
Farinha de mandioca D`AGUA, embalagem de 1 kg. Grupo:
D`AGUA , tipo 1 isenta de matéria terrosa e parasitos, não
poderá estar úmida, fermentada ou rançosa, produto próprio
para consumo humano e em conformidade com a legislação.
Fardo com 25 kg.
Farinha de mandioca fina amarela, embalagem de 1 kg.
Grupo: seca, tipo 1, torrada, amarela, isenta de matéria
terrosa e parasitos, não poderá estar úmida, fermentada ou
rançosa, produto próprio para consumo humano e em
conformidade com a legislação. Fardo com 25 kg.
Farinha de mandioca grossa amarela embalagem de 1 kg.
Grupo: seca, grossa, tipo 1, torrada, amarela, isenta de
matéria terrosa e parasitos, não poderá estar úmida,
fermentada ou rançosa, produto próprio para consumo
humano e em conformidade com a legislação. Fardo de 25 kg.
Farinha de tapioca: acondicionada em embalagem com no
máximo 1 Kg, contendo a descrição das características do
produto.
Farinha láctea: alimento pré-cozido, adicionado de vitaminas,
acondicionado em embalagem original de até 600 g.
Feijão preto tipo 1
fardo com 30 kg, safra nova,
acondicionado em embalagem com 1 kg.
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31

FEIJÃO RAJADO TIPO
JALO tipo 1

32

FEIJAO CAVALO TIPO 1

33

FEIJÃO RAJADO TIPO
CARIOCA

34

LEITE EM PÓ INTEGRAL

35

FÓRMULA LÁCTEA
INFANTIL( 0 A 6 MESES)

36

FÓRMULA LÁCTEA
INFANTIL de
seguimento, (A PARTIR
DE 6 MESES)

37

MACARRÃO ESPAGUETE
INTEGRAL

38 MACARRÃO ESPAGUETE

39 MASSA PARA LASANHA

40

MACARRÃO TIPO
PARAFUS0

41

MASSA PARA SOPA

42

MILHO BRANCO: para
canjica

Feijão rajado tipo jalo tipo 1, fardo com 30 kg, safra nova,
acondicionado em embalagem com 1 kg.
Feijão cavalo tipo 1, fardo com 30 kg, safra nova,
acondicionado em embalagem com 1 kg.
Feijão rajado tipo carioca tipo 1, fardo com 30 kg, tipo 1, safra
nova, acondicionado em embalagem com 1 kg.
Leite em pó integral, acondicionado em pacote aluminizado
de 200g. Fardo com 50 pacotes.
FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL( 0 A 6 MESES) com
predominância proteica de caseína; é acrescida de óleos
vegetais, maltodextrina e enriquecida com vitaminas,
minerais, ferro e outros oligoelementos. Alimentação de
lactentes nos 6 primeiros meses de vida, quando for
necessário recorrer à alimentação com mamadeira. LATA DE
400 G.
FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL de seguimento, (A PARTIR DE 6
MESES) com predominância proteica de caseína; é acrescida
de óleos vegetais, maltodextrina e enriquecida com
vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos.
Alimentação de lactentes, em seqüência ao esquema
alimentar iniciado nos primeiros 6 meses de vida, quando for
necessário recorrer à alimentação com mamadeira. LATA DE
400G.
Macarrão espaguete integral: pacote com 500 g, fardo com
10 pacotes.
Macarrão espaguete: pacote com 500 g. Ingredientes: sêmola
de trigo, corantes naturais de urucum, fardo com 10 pacotes.
Massa / Macarrão para lasanha tradicional, em tiras, de 1ª
qualidade, acondicionado em embalagem de polipropileno ou
em caixas de papel resistente original de fábrica com 500
gramas.
Macarrão tipo parafuso, tricolor, acondicionados em saco
transparente de polietileno, de 1ª qualidade, acondicionado
em embalagem de polipropileno com peso de 500 g.
MASSA P/ SOPA: pacote de 500g, macarrão para sopa,
formatos diversos, massa com sêmola, acondicionado em
embalagem de polipropileno transparente, isento de fungos
ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos, com
especificação dos ingredientes. Fardo com 10 pcts.
MILHO BRANCO: para canjica, tipo 1. Embalagem deve estar
intacta, o produto acondicionado em pacotes de polietileno
transparente bem vedado, de até 1 kg.
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43

MOLHO DE TOMATE

44

ÓLEO DE SOJA

45

PÃO DOCE

46

PÃO DE CHÁ

47

SAL REFINADO

48

SUCO PRONTO DE
CAIXINHA

49

XAROPE DE GUARANÁ

N°

DESCRIÇÃO

1

ALMONDEGA BOVINA
CONGELADA, de
primeira qualidade,
congelado.

Molho de tomate: produto elaborado a base de tomate ou
polpa de tomate, outras substâncias permitidas desde que
UNID
mencionadas, resultantes de polpa de tomates maduros, sem
pele. Acondicionados em embalagem pouch 2 kg.
Óleo de soja: embalagem pet com 900 ml, sem colesterol,
CX
caixa com 20 unidades.
Pão doce sabor goiaba , pacote embalado em saco plástico
transparente lacrado sem perfurações, livre de mofos e
bolores ou indicação de, contendo informações nutricionais e
PCT
ingredientes, bem como data de fabricação, prazo de
validade e dados do fabricante, massa fina, pacote contendo
no mínimo 20 unidades.
Pão de chá, pacote embalado em saco plástico transparente
lacrado sem perfurações, livre de mofos e bolores ou
indicação de, contendo informações nutricionais e
PCT
ingredientes, bem como data de fabricação, prazo de
validade e dados do fabricante, massa fina, pacote contendo
no mínimo 20 unidades.
Sal refinado: iodado, com granulação uniforme, de acordo
com seu tipo, cor branca, inodor e sabor salino em pacotes de FD
até 1 kg, fardo de até 30 kg.
Suco pronto adoçado: pronto para beber, acondicionado em
embalagem Tetra Pak de 200 ml cada unidade, com
especificações na embalagem, os ingredientes, data de
UNID
fabricação, prazo de validade e lote, armazenamento em
temperatura ambiente. Sabores diversos: Caju, goiaba, uva,
maracujá, laranja e abacaxi.
Xarope de guaraná, frasco com 1000ml, caixa com 6
unidades, embalagem original de fábrica com, especificação
CX
dos ingredientes, informações do fabricante e data de
vencimento.

LOTE II - PROTEÍNAS
ESPECIFICAÇÃO
UND.
Almondega bovina congelada, de primeira qualidade,
congelado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio,
acondicionada em saco de polietileno transparente, atóxico, KG
vedado, com peso unitário de no mínimo 40g em caixa de
papelão, com etiqueta de identificação em cada embalagem.
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2

BUCHO BOVINO, de
primeira qualidade,
congelado.

3

CARNE BOVINA, em
cubos tipo cabeça de
lombo, congelada.

4

ISCA DE CARNE BOVINA,
tipo acém, congelada.

5

Carne bovina ALCATRA

6

Carne bovina CHÃ sem
osso.

7

Carne bovino CHARQUE
DIANTEIRO

8

Carne bovina PAULISTA

Bucho bovino, de primeira qualidade, congelado, com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, acondicionada em saco
de polietileno transparente, atóxico, vedado, com etiqueta de
identificação em cada embalagem.
Carne bovina em cubos, tipo cabeça de lombo, congelado, de
primeira qualidade, deverá ser entregue limpa, livre de
aparas, apresentando cor vermelha vivo brilhante
consistência firme e elástica, acondicionada em saco de
polietileno transparente, a vácuo, atóxico, vedado, com
etiqueta de identificação em cada embalagem.
Isca de carne bovina, tipo acém, congelado, de primeira
qualidade, deverá ser entregue limpa, livre de aparas,
apresentando cor vermelha vivo brilhante consistência firme
e elástica, acondicionada em saco de polietileno
transparente, a vácuo, atóxico, vedado, com etiqueta de
identificação em cada embalagem.
Carne bovina alcatra, sem maminha, de primeira qualidade,
congelada, sem osso, livre de aparas, com no máximo 15% de
gordura igualmente distribuída pela peça, apresentando cor
vermelha vivo brilhante consistência firme e elástica,
acondicionada em saco de polietileno transparente, atóxico,
vedado, com etiqueta de identificação em cada embalagem.
Carne bovina chã de primeira qualidade congelada. Deverá
ser entregue limpa, livre de aparas, apresentando cor
vermelha vivo brilhante consistência firme e elástica,
acondicionada em saco de polietileno transparente, atóxico,
vedado, com etiqueta de identificação em cada embalagem.
Carne bovino charque dianteiro, de primeira qualidade,
magra, em cubos, sem aparas, apresentando cor e cheiro
característico, devendo ser prensada e acondicionada em
saco de polietileno a vácuo transparente, atóxico com peso
de 1 kg por peça, com etiqueta de identificação em cada
embalagem.
Carne bovina paulista, de primeira qualidade congelada sem
osso, deverá ser entregue limpa, livre de aparas, com no
máximo 15% de gordura igualmente distribuída pela peça,
apresentando cor vermelha vivo brilhante consistência firme
e elástica, acondicionada em saco de polietileno
transparente, atóxico, vedado, com etiqueta de identificação
em cada embalagem.
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9

10

11

12

13

14

15

Carne bovina contra filé, congelado, de primeira qualidade,
deverá ser entregue limpa, livre de aparas, apresentando cor
Carne bovina CONTRA vermelha vivo brilhante consistência firme e elástica,
FILÉ,
acondicionada em saco de polietileno transparente, a vácuo,
atóxico, vedado, com etiqueta de identificação em cada
embalagem.
Coração bovino de primeira qualidade, congelado, com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, acondicionada em saco
CORAÇÃO BOVINO
de polietileno transparente, atóxico, vedado, com etiqueta de
identificação em cada embalagem contendo: o tipo da peça,
procedência.
Costela bovina de primeira qualidade, congelado, livre de
aparas, igualmente distribuída pela peça, apresentando cor
COSTELA BOVINA
vermelha vivo brilhante consistência firme e elástica,
acondicionada em caixas de papelão, atóxico, com etiqueta
de identificação.
Coxa e Sobrecoxa de Frango congeladas de primeira
qualidade, congelado e conservado a temperatura de
COXA E SOBRECOXA DE congelamento. O produto não deverá apresentar qualquer
FRANGO
indício de descongelamento, cada unidade deverá ser
embalada resistente com etiqueta de identificação em cada
embalagem contendo: o tipo da peça, procedência.
Fígado bovino congelado, de primeira qualidade, em bifes
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, atóxico, vedado,
FÍGADO BOVINO
com etiqueta de identificação em cada embalagem contendo:
o tipo da peça, procedência.
Filé de peixe (dourada) congelado, de primeira qualidade,
sem pele, sem espinhas, íntegro, congelado por processo
FILÉ DE PEIXE (dourada) rápido, peso líquido de 1 kg por embalagem. O produto não
CONGELADO
deverá apresentar qualquer indício de descongelamento,
embalado em saco plástico, transparente, atóxico, vedado,
com etiqueta de identificação em cada embalagem.
Filé de peixe (pescada branca) congelado, de primeira
qualidade, sem pele, sem espinhas, íntegro, congelado por
processo rápido, peso líquido de 1 kg por embalagem. O
FILÉ DE PEIXE (pescada
produto não deverá apresentar qualquer indício de
branca) CONGELADO
descongelamento, embalado em saco plástico, transparente,
atóxico, vedado, com etiqueta de identificação em cada
embalagem.
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17
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20
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22
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Filé de peixe (pescada amarela) congelado, de primeira
qualidade, sem pele, sem espinhas, íntegro, congelado por
processo rápido, peso líquido de 1 kg por embalagem. O
FILÉ DE PEIXE (PESCADA
produto não deverá apresentar qualquer indício de
AMARELA) CONGELADO
descongelamento, embalado em saco plástico, transparente,
atóxico, vedado, com etiqueta de identificação em cada
embalagem.
Filé de Peito de Frango congelado de primeira qualidade. O
FILÉ DE PEITO DE
produto não deverá apresentar qualquer indício de
FRANGO
descongelamento, embalagem resistente, embalagem
contendo: peso, validade, lote.
Língua Bovina de primeira qualidade, congelado, com
LINGUA BOVINA de
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, acondicionada em saco
primeira qualidade,
de polietileno transparente, atóxico, vedado, com etiqueta de
congelado.
identificação em cada embalagem contendo: o tipo da peça,
procedência.
Linguiça toscana, de primeira qualidade, congelado, com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, acondicionada em saco
LINGUIÇA TOSCANA.
de polietileno transparente, atóxico, vedado, com etiqueta de
identificação em cada embalagem de até 3 kg.
PERNIL SUINO, congelada ou resfriada, embalada à vácuo ,em
PERNIL SUINO
caixa de papelão com n° do SIF/DIPOA contido na
embalagem.
PERU INTEIRO CONGELADO, congelado embalado à vácuo de
2,5 a 4,5 Kg ,em caixa de papelão com n° do SIF/DIPOA
contido na embalagem. Congelado de primeira qualidade,
congelado por processo rápido e conservado a temperatura
PERU INTEIRO
de congelamento. O produto não deverá apresentar qualquer
CONGELADO
indício de descongelamento, cada unidade deverá ser
embalada em saco plástico resistente com etiqueta de
identificação em cada embalagem contendo: o tipo da peça,
procedência, nº registro no SIF/DIPOA.
PRESUNTO COZIDO DE PERU FATIADO De primeira qualidade,
sem capa de gordura, peso líquido de 3 kg, embalado a
PRESUNTO COZIDO DE
vácuo, com dizeres de rotulagem, composição de produto,
PERU
data de fabricação e prazo de validade, registro no M.A.,
inspecionado pelo SIF.
QUEIJO MUSSARELA FATIADO De primeira qualidade,
embalado a vácuo, em saco plástico transparente e
QUEIJO MUSSARELA
resistente, com dizeres de rotulagem, contendo informações
FATIADO
dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação
e prazo de validade, registro no M.A, inspecionado pelo SIF.
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SALSICHA TIPO HOT
DOG

N°

DESCRIÇÃO

1

ABACATE

2

ABACAXI

3

ABÓBORA

4

ALFACE

5

ALFAVACA

6

BANANA PRATA

7

BATATA

8

BATATA INGLESA
LAVADA

9

BETERRABA

10

CARIRU

11

CEBOLA

12

CEBOLINHA

Salsicha tipo hot dog, de primeira qualidade, resfriada
embalagem em plástico resistente e transparente, contendo
informações dos ingredientes e composição nutricional, data
de fabricação e prazo de validade.

KG

LOTE III – HORTIFRUTIGRANJEIROS
ESPECIFICAÇÃO
UND.
Abacate de 1ª qualidade. Tamanho médio a grande,
maturação natural, consistência firme, casca lisa, íntegra, KG
livre de fungos, sujidades, objetos estranhos.
Abacaxi de primeira qualidade, tamanho grande, íntegro,
consistência firme, talo aderente, casca isenta de fungos, KG
sujidades e objetos estranhos.
Abóbora de primeira qualidade, casca sem deterioração, livre
de fungos, tamanho médio a grande, consistência firme, sem KG
rachaduras e sujidades.
Alface lisa de primeira qualidade, com folhas íntegras, livre de
fungos, embalada em sacos plásticos transparentes de 200 g MÇ
de primeiro uso.
Alfavaca, nova, folhas verdes, íntegra, boa qualidade, maço
MÇ
unitário de 200 g.
Banana prata de primeira qualidade, tamanho médio a
grande, íntegra, maturação natural, casca livre de fungos, DZ
sujidades e objetos estranhos.
Batata doce de primeira qualidade, tamanho médio a grande,
casca lisa, livre de fungos, isenta de sujidades e objetos KG
estranhos.
Batata inglesa lavada de primeira qualidade, tamanho médio
a grande, casca lisa, livre de fungos, isenta de sujidades e KG
objetos estranhos.
Beterraba de primeira qualidade, tamanho médio a grande,
KG
consistência firme, isenta de sujidades e objetos estranhos.
Cariru primeira qualidade, com folhas íntegras, livre de
fungos, embalada em sacos plásticos transparentes de 200 g MÇ
de primeiro uso.
Cebola nacional de primeira qualidade, tamanho médio a
grande, casca integra sem fungos, consistência firme, isenta KG
de sujidades e objetos estranhos.
Cebolinha, de 1ª qualidade, em maços grandes novo, íntegro,
MÇ
boa qualidade.
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13

CENOURA

14

CHEIRO VERDE

15

CHICÓRIA

16

CHUCHU

17

COCO SECO

18

COUVE

19

FEIJÃO VERDE

20

JAMBU

21

LARANJA

22

LIMÃO GALEGO

23

LIMÃO regional

Cenoura paulista de primeira qualidade, casca lisa, tamanho
médio a grande, sem fungos, consistência firme, isenta de KG
sujidades e objetos estranhos.
Cheiro verde de primeira qualidade, folha verde vivo, livre de
fungos, isenta de sujidades e objetos estranhos, embalada em
MÇ
saco plástico de primeiro uso, por maço. Maço de 200g em
média.
Chicória de 1ª qualidade, em maços grandes novo, íntegro,
boa qualidade, em embalagem de juta/malva nova ou usada
(resistente, limpa, sem furos ou remendos) ou de
polipropileno nova ou usada (resistente, limpa, sem furos ou MÇ
remendos), desde que não tenha sido utilizada no
acondicionamento de adubos, produtos tóxicos ou nocivos à
saúde humana e animal.
Chuchu de primeira qualidade, tamanho de médio a grande,
casca lisa, íntegra, isenta de fungos, isenta de sujidades e KG
objetos estranhos.
Coco seco de primeira qualidade, tamanho médio a grande,
maduro, não apresentando deterioração, livre de fungos, KG
sujidades e objetos estranhos.
Couve de primeira qualidade, folha verde vivo, íntegra,
consistência firme, tamanho médio a grande livre de fungos,
MÇ
isenta de sujidades e objetos estranhos. Maço de 200 g em
média.
Feijão verde. Tipo extra, unidade de fornecimento: maço com
no mínimo 200 g. características adicionais: produto próprio
para consumo humano, acondicionado em embalagem MÇ
apropriada, tudo em conformidade com a legislação vigente.
Maço de 200 g em média.
Jambu talos e folhas de tamanho médio, inteiras, coloração
verde escuro, uniforme e sem manchas, turgescentes,
MÇ
intactas, firmes e bem desenvolvidas, sem ferimentos ou
defeitos. Maço de 200 g em média.
Laranja de primeira qualidade, maturação natural, de
consistência firme, casca lisa, íntegra, livre de fungos, UNID
sujidades, objetos estranhos.
Limão galego de 1ª qualidade. Embalagem de junto-malva
nova ou usada (resistente, limpa e sem furos ou remendos)
KG
ou de polipropileno nova ou usada (resistente, limpa, sem
furos ou remendos), em 20 kg.
Limão regional de primeira qualidade, tamanho médio a
KG
grande, maturação natural, de consistência firme, casca lisa,
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24

MAÇÃ NACIONAL

25

MACAXEIRA

26

MAMÃO

27

MARACUJÁ

28

MAXIXE

29

MELANCIA

30

PEPINO NACIONAL

31

PIMENTA VERDE

32

PIMENTÃO

33

POLPA DE CUPUAÇU

34

POLPA DE BACURI

Maçã nacional de primeira qualidade, consistência firme,
maturação natural, peso médio de 150g, casca lisa íntegra,
livre de fungos, sujidades, objetos estranhos, embalada em UNID
caixa de papelão, protegida contra impactos, contendo
dizeres de rotulagem.
Macaxeira de primeira qualidade, tamanho médio a grande,
KG
íntegra, isenta de sujidades e objetos estranhos.
Mamão de primeira qualidade, tamanho médio, maturação
natural, consistência firme, casca lisa, íntegra, livre de fungos, KG
sujidades, objetos estranhos.
Maracujá de primeira qualidade, maturação natural,
consistência firme, casca íntegra, isenta de manchas, KG
sujidades, objetos estranhos, perfurações, e rachaduras.
Maxixe de primeira qualidade, tamanho de médio a grande,
KG
isenta de fungos, rachaduras e sujidades.
Melancia de primeira qualidade, pesando entre 08 a 10 kg.
Maturação natural, consistência firme, casca íntegra, isenta
KG
de manchas, sujidades, objetos estranhos, perfurações, e
rachaduras.
Pepino nacional, de 1ª qualidade, tipo extra. Características
adicionais: produto próprio para consumo humano e em KG
conformidade com a legislação em vigor.
Pimenta verde, características adicionais: produto próprio
para consumo humano e em conformidade com a legislação KG
em vigor.
Pimentão grupo: verde, tipo: extra, características adicionais:
produto próprio p/ consumo humano e em conformidade KG
com a legislação em vigor, firme, brilhante e carnudo.
Polpa de cupuaçu de primeira qualidade, pasteurizada, peso
líquido 1000g, embalagem individual de 1000g, em saco
plástico transparente e resistente, com especificações dos KG
ingredientes, data de fabricação e prazo de validade, registro
no ma.
Polpa de bacuri de primeira qualidade, pasteurizada, peso
líquido 1000g, embalagem individual de 1000g, em saco
plástico transparente e resistente, com especificações dos KG
ingredientes, data de fabricação e prazo de validade, registro
no ma.
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35

POLPA DE AÇAI

36

POLPA DE GOIABA

37

POLPA DE MARACUJÁ

38

QUIABO

39

REPOLHO

40

SALSA

41

TANGERINA

42

TOMATE

43

TUCUPI regional

44

OVOS DE GALINHA

N°

DESCRIÇÃO

Polpa de açaí, médio, de primeira qualidade, pasteurizada,
peso líquido 1000g, embalagem individual de 1000g, em saco
plástico transparente e resistente, com especificações dos KG
ingredientes, data de fabricação e prazo de validade, registro
no ma.
Polpa de goiaba de primeira qualidade, pasteurizada, peso
líquido 1000g, embalagem individual de 1000g, em saco
plástico transparente e resistente, com especificações dos KG
ingredientes, data de fabricação e prazo de validade, registro
no ma.
Polpa de maracujá de primeira qualidade, pasteurizada, peso
líquido 1000g, embalagem individual de 1000g, em saco
plástico transparente e resistente, com especificações dos KG
ingredientes, data de fabricação e prazo de validade, registro
no ma.
Quiabo liso, de primeira qualidade, tamanho e coloração
KG
uniforme, sem danos físicos e mecânicos.
Repolho tipo: extra, características adicionais: produto
próprio para consumo humano e em conformidade com a KG
legislação em vigor.
Salsa nova, folhas verdes, íntegra, boa qualidade, maço
MÇ
unitário de 200g.
Tangerina, madura, frutos de tamanho médio, no GRU
máximo de evolução no tamanho, aroma, sabor da espécie,
UNID
uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes, suculentos e
com brilho.
Tomate: tamanho médio a grande, de primeira, com
aproximadamente 60% de maturação, sem ferimentos ou
KG
defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e
brilho.
Tucupi regional, embalagem de 1 (um) litro.
LITRO
Ovos de galinha devem apresentar casca limpa e brilhante,
depois de partidos: gema clara e consistente, com a clara
concentrada à volta. Não deve apresentar sinais de umidade,
CX
depois de partidos: cheiros estranhos cor: branca, tipo: extra,
classe: a. acomodados em cartelas e embalados em caixa com
360 unidades cada caixa.

LOTE IV - TEMPEROS E ENLATADOS
ESPECIFICAÇÃO
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1

ALHO

2

AVEIA EM FLOCOS

3

AZEITE DE DENDÊ

4

AZEITE DE OLIVA NÃO
COMPOSTO

5

AZEITONA VERDE
S/CAROÇO

6

BATATA PALHA

7

CANELA EM PÓ

8

COLORAU

9

ERVA DOCE

10

ERVILHA em conserva

Alho grupo: branco, tipo extra, unidade de fornecimento:
embalagem (pacote/ bandeja) atóxica com até 200 g.
características adicionais: produto próprio para consumo
humano e em conformidade com a legislação em vigor.
Aveia em flocos: em embalagem de até 500g. Validade
mínima 4 meses integral rica em fibras, 100% natural,
acondicionado, especificação dos ingredientes.
Azeite de dendê: garrafa com até 500 ml. Ingredientes
básicos: oleína de palma. Características adicionais: produto
próprio para o consumo humano e em conformidade com a
legislação em vigor.
Azeite de oliva não composto: produto de prensagem a frio
da azeitona, coloração amarelo esverdeado, que possam ser
novamente tampados após aberta. a embalagem deverá
conter até 500 ml e também externamente os dados de
identificação e procedência, informações nutricionais,
número do lote, quantidade do produto.
Azeitona verde conservadas em água e sal de coloração verde
escuro, tamanhos médios, sem manchas e ausência de
turbidez na salmoura. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, quantidade do
produto, data de validade mínima de 6 meses a partir da data
de entrega. Embalagem de 200g.
Batata palha: natural. Sem conservantes, crocante,
embalagem pacote com 80g, descrições dos ingredientes,
vencimento na estampa da embalagem.
Canela em pó: produto próprio para o consumo humano e
em conformidade com a legislação em vigor. Fornecimento
em embalagem com 70g.
Colorau: corante artificial, pacote com no mínimo 100g.
Aspecto: pó fino, homogêneo, cor vermelho intenso, com
cheiro e sabor próprios.
Erva doce acondicionado em embalagem de polipropileno
original de fábrica, com no máximo 200 g, isento de parasitas
e fungos, livre de fragmentos e corpos estranhos, com
especificação dos ingredientes.
Ervilha em conserva, lata de 200 g, acondicionada em lata
sem ferrugem, amassadura ou abaulamento, indicando a
marca e a procedência, com validade de até 6 meses a partir
da data de entrega.
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11

FARINHA DE MILHO
PRÉ-COZIDA

12

FARINHA DE ROSCA

13

FARINHA DE TRIGO
ESPECIAL COM
FERMENTO

14

FARINHA DE TRIGO
ESPECIAL SEM
FERMENTO

15

FERMENTO QUIMICO

16

FLOCOS DE CEREAIS

17

FOLHA DE LOURO

18

FUBÁ DE MILHO

19

GELATINA EM PÓ

20

LEITE CONDENSADO

21

LEITE DE COCO

22

MAIONESE

23

MILHO EM CONSERVA

Farinha de milho pré-cozida: cereal para alimentação infantil,
embalagem original de até 500g de primeira qualidade, sem
umidade, sem sujidades, com cheiro e cor próprios, indicando
marca, procedência e data de validade.
Farinha de rosca: acondicionada em embalagem com 400g,
contendo a descrição das características do produto.
Farinha de trigo especial com fermento: pacote de 1 kg,
acondicionada em embalagem contendo a descrição das
características do produto. De primeira qualidade, isenta de
matéria terrosa e larvas, embalagem apresentando um
perfeito estado de conservação. Acondicionada em fardos de
10 kg.
Farinha de trigo especial sem fermento: pacote de 1 kg,
acondicionada em embalagem contendo a descrição das
características do produto. De primeira qualidade, isenta de
matéria terrosa e larvas, embalagem apresentando um
perfeito estado de conservação. Acondicionada em fardos de
10 kg.
Fermento químico em pó, contendo até 200 gramas cada
embalagem, com identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Flocos de cereais: alimento vitaminado, fornecimento em
embalagem com até 500g.
Folha de louro: tempero caseiro, pacote de até 50 g.
Fubá de milho pré-cozido, obtido do grão de milho torrado e
peneirado, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e
larvas, acondicionada em saco plástico. Embalagem com 15
pacotes de 500 g.
Gelatina em pó: sabores variados. Apresentação da data de
validade e fabricação. Acondicionada em embalagem de até 1
kg.
Leite condensado: textura homogênea, cor amarela, creme
leitoso, acondicionado em embalagem original de fábrica com
até 5 kg, especificação dos ingredientes, informações do
fabricante e data de vencimento estampada na embalagem.
Leite de coco garrafa de até 500 ml.
Maionese pastosa, sabor natural. Embalagem contendo
ingredientes. Acondicionadas em embalagem de 250 g.
Milho em conserva: reidratado, embalagem de 200g, de 1ª
qualidade, acondicionado em embalagem original de fábrica,
especificação dos ingredientes, informações do fabricante e
data de vencimento estampadas. Caixa com 24 unidades.
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24

ORÉGANO

25

PIMENTA E COMINHO

26

TEMPERO COMPLETO

27

VINAGRE DE ALCOOL

Orégano: desidratado, folhas secas e trituradas,
acondicionado em embalagem de polipropileno original de
UNID
fábrica, com no máximo 100 g, isento de parasitas e fungos,
livre de fragmentos.
Pimenta e cominho: pimenta do reino moída e cominho em
UNID
pó. Pacote de no máximo 100g, com cheiro e sabor próprios.
Tempero completo: sem pimenta, acondicionado em
UNID
embalagem de 200 g.
Vinagre de álcool. Frasco de 500 ml. Caixa com 12 unidades.
CX

15

108
1.570
110

Anderson Tavares
Coordenador da Segurança Alimentar
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ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº ............./2019/SEMCAT/PMA
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM DE
UM LADO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
E
DE
OUTRO
A
EMPRESA................................... COMO ABAIXO
MELHOR SE DECLARA:
O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob o nº 14.711.182/0001-13, com
sede no Município de Ananindeua, Estado do Pará, sito Rod. BR 316, Rua Julia Cordeiro, nº 67, Bairro
Centro, CEP: 67113-000, Ananindeua - Pa, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato
representada por LENICE SILVA ANTUNES, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade n°
1929015 4ª via, e CIC/MF nº 247.303.782-53, residente e domiciliada no condomínio Lago Azul, na
rua principal, nº 104, CEP. 67.015-710, nomeada no ato administrativo competente,
...................................................................................................................................., Estado do Pará,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado por seu ...........................
Senhor.............................................................., residente e domiciliado nesta cidade, celebram o
presente Contrato que foi procedido pela Licitação SRP Nº ____.___.SEMCAT.PMA, objeto do
Processo nº. ___/____, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e de acordo
com as cláusulas e condições seguintes, que reciprocamente outorgam, aceitam e se obrigam a
cumprir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO CONTRATO
O presente contrato fundamenta-se:
I – conforme a Lei Federal 8.666/93; e lei 10.520/2002
II – Nos termos propostos pela Contratada que, simultaneamente:
a) constem no Processo Administrativo;
b) não contrariem o interesse público;
III – nas determinações da Lei nº 8.666/93;
IV – nos preceitos de direitos públicos; e,
V – Supletivamente, nos princípios da teoria geral dos contratos e nas disposições do direito
privado.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: O objeto versa sobre a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS, ESTIVAS, PROTEÍNAS, HORTIFRUTI, TEMPEROS E ENLATADOS para atender as
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necessidades institucionais da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho e
suas unidades, conforme solicitação feita por servidor devidamente designado pela mesma.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1 Importa o presente Contrato em R$ ..........................., conforme saldo remanescente da Ata de
registro de preços procedido pela Licitação SRP Nº ____.___.SEMCAT.PMA, objeto do Processo nº.
___/____.
3.2 Estão incluídas no preço todas as despesas com, material, benefícios, impostos, taxas, fretes,
seguros, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, comerciais, previdenciários, lucro e outros necessários
ao cumprimento integral do objeto deste Contrato.
CLÁUSULA QUARTA – FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. O pagamento será efetuado mensalmente a contar da entrega do material requisitado pela
SEMCAT.
4.2. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, a partir apresentação de Nota Fiscal e
Recibo, regularmente liquidados e da apresentação das certidões de FGTS, CNDT e PGFN,
devidamente atualizadas.
4.3. Em caso de atraso no pagamento, o valor será atualizado monetariamente, desde a data final do
período de adimplemento, à data de seu efetivo pagamento, corrigido pelo índice do IPCA, apurado
para o período.
4.4. Não haverá o pagamento de qualquer adicional ao preço ajustado.
4.5. Em caso de irregularidade(s) no objeto entregue e/ou na documentação fiscal, o prazo de
pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) regularização (ões).
4.6. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o
pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subseqüente.
Parágrafo único:
A Contratada deverá apresentar, para fins de pagamento, os seguintes documentos atualizados:
I - Certidão Negativa de Débitos para com o INSS (PGFN) e CNDT (Certidão Negativa de Débitos
Trabalhista) na forma exigida pela Constituição Federal em seu artigo 195, parágrafo 3º;
II - Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econômica.Federal.
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE
Os preços serão os fixados na proposta da licitante vencedora, nos termos da legislação em vigor,
durante a vigência deste contrato.
Parágrafo único:
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Eventuais rejustes, somente serão permitidos nos casos em que haja previsão expressa pela
legislação pertinente, seguindo o princípio da estrita legalidade que permeia o Direito
Administrativo.
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO E DA ENTREGA DOS MATERIAIS
O fornecimento do objeto será de até 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que à secretaria
assim o requerer, conforme a necessidade da Secretaria Municipal Cidadania, Assistência Social e
Trabalho, através de solicitação feita por servidor devidamente designado pela SEMCAT, devendo
tais materiais serem entregues na própria sede da SEMCAT.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
O Contratante, durante a vigência deste contrato, compromete-se a:
7.1-Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento;
7.2-Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis;
7.3-Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza
grave.
7.4-Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações
contratuais;
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a ter o empenho e a dedicação
necessária ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, e ainda a:
8.1- entregar os produtos objeto deste contrato no local determinado no edital e de conformidade
com a solicitação da CONTRATANTE.
8.2 - acatar as exigências dos poderes públicos e pagar, às suas expensas, as multas que lhe sejam
impostas pelas autoridades.
8.3 - Responsabilizar-se pelo fornecimento dos objetos necessários à execução perfeita do referido
Contrato Administrativo.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da contratação:
................
................
................
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E MULTAS
10.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto do presente contrato, garantida a defesa prévia,
serão aplicadas à CONTRATADA às seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 2% (dois por cento) do valor da contratação;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento em contratar com PMA
(Prefeitura Municipal de Ananindeua), pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licita ou contratar com Município de Ananindeua, na prova
prevista no incido IV, do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, enquanto perdurarem os motivos;
10.2 Pelo atraso injustificado da entrega dos objetos licitados, fica sujeita o adjudicatário às
penalidades previstas no Caput do Art. 86 da lei 8.666/93, nas seguintes conformidades:
a) Atraso de 05 (cinco) dias, multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, sobre o valor
total do empenho;
b) Atraso superior a 05 (cinco) dias, multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o valor
da obrigação.
10.3 As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra.
10.4 A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, com
base nos § 3º do artigo 86 e §1º do artigo 87 da Lei nº 8.666/93.
10.5 Em caso de atraso no pagamento das parcelas ajustadas, o valor será atualizado
monetariamente desde a data final do período de adimplemento até a data de seu efetivo
pagamento corrigido pelo índice do IPCA apurado para o período.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1 - Este contrato poderá ser rescindido de acordo com art. 79, da Lei federal n° 8.666/93.
11.2 – Constituem, também, motivos para rescisão além das situações previstas nos artigos 77 e 78,
na forma do artigo 79, inclusive com as conseqüências do artigo 80 da Lei n.º 8.666/93:
a) Transferência a terceiros da Responsabilidade sobre a entrega do objeto contratado;
b) A decretação de falência, e demais ações que prejudique o fornecimento do referido bem.
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Parágrafo único - A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da
contratação, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência de 12 meses, a contar da data de sua assinatura, nos termos
previstos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como prevê a lei de responsabilidade Fiscal.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
Deverá a Contratada manter, durante a execução do presente instrumento, em compatibilidade com
as demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pela lei
federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO
O presente Contrato será publicado no Diário Oficial do Município no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data de sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
Fica eleito o Foro de Ananindeua, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões resultantes da
interpretação e execução deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
E por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente TERMO em 03 (três) vias de igual teor e
forma na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas, para que produza os efeitos legais.
Ananindeua (Pa), ...... de ....... de 2019
LENICE SILVA ANTUNES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATANTE

CONTRATADA
TESTEMUNHAS
CPF
CPF

EDITAL PREGÃO ELETRONICO Nº PE.2019.001.SEMCAT.PMA

59

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
PREFEITURA MUNICIPAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO PE 2019.001.SEMCAT.PMA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 784/2019 - SEMCAT
AO
PREGOEIRO (A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
Prezados Senhores,
Confirmamos, por meio desta, o credenciamento junto à SEMCAT/PMA, do (a) Sr. (a).
.........................................., Carteira de Identidade n.º ......................., Órgão Expedidor ................, ao
qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, dar
lances, transigir, desistir, assinar atas, documentos, enfim, praticar todos os demais atos no presente
processo licitatório.
Apresentamos a V. Sª. nossa proposta para fornecimento do objeto desta licitação, pelo valor global
do Lote de R$........... (___valor por extenso___).
Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias de conformidade com
o Edital.
Comprometemo-nos a executar o objeto licitado constante do Edital, observando suas especificações
e características, conforme Termo de Referência
Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para o
perfeito fornecimento do objeto da presente licitação, inclusive das despesas com materiais e/ou
equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares,
ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunística do trabalho e
responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos,
taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, e tudo o que for necessário para o
fornecimento total e completa do objeto licitado, bem como nosso lucro, conforme condições e
especificações constantes do Edital e seus anexos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito
regressivo em relação a SEMCAT/PMA.
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no
prazo determinado pela contratante, em local por ela definido, indicando para esse fim o Sr. ____,
Carteira de Identidade n.º _____ expedida em __/__/____, Órgão Expedidor _____, e CPF n.º ____,
como representante legal desta Empresa.
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Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em
causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus
anexos.
Local e data
___________________________________________
FIRMA LICITANTE /CNPJ
__________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO PE 2019.001.SEMCAT.PMA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 784/2019 - SEMCAT
AO
PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
A empresa ______________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
___________________, sediada na Rua/Av. _____________________________, n.º ____,
Setor/Bairro __________, Município de __________. Estado de(o) __________, DECLARA que
satisfaz todos os requisitos exigidos no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO PE 2019.001.SEMCAT.PMA,
objeto do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 784/2019 - SEMCAT, quanto às condições de habilitação
jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista,
DECLARANDO ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação
constante do Edital, ensejará aplicação de penalidade a Declarante.
Cidade (UF), ____ de __________ de 2019.

(Nome e assinatura do representante legal da proponente)
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E NÃO CUMPRIMENTO DE PENA DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PE 2019.001.SEMCAT.PMA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 784/2019 - SEMCAT

AO
PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório,
sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PE 2019.001.SEMCAT.PMA, instaurado pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANANINDEUA, que não estamos cumprindo pena de suspensão para licitar e
contratar com a Administração Pública Municipal e que não fomos declarados inidôneos para licitar
ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.
Cidade (UF), ____ de __________ de 2019.
(Nome e assinatura do representante legal da proponente)
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

PREGÃO ELETRÔNICO PE 2019.001.SEMCAT.PMA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 784/2019 - SEMCAT

AO
PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
A empresa __________________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
___________________, por intermédio de seu representante legal, DECLARA, para fins do disposto
no inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal e inciso V, do artigo 27, da Lei Federal no 8.666,de
21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei Federal n o 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
de dezesseis anos.
Ressalva: (assinalar uma das alternativas)
Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?
( ) SIM
( ) NÃO
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração .
Cidade (UF), ____ de __________ de 2019.
(Nome e assinatura do representante legal da proponente)
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO PE 2019.001.SEMCAT.PMA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 784/2019 - SEMCAT
AO(À) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PE 2019.001.SEMCAT.PMA, instaurado pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANANINDEUA, que:
Inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente
certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei n.º 8.666/93;
Tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do Edital e dos produtos a serem
ofertados no presente certame licitatório;
A proposta foi elaborada de forma independente e atende integralmente aos requisitos constantes
neste edita;
Não incorremos nas vedações previstas no art. 9º da Lei n.º 8.666/93;
Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados,
sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços
decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre a prestação dos serviços, objeto
da licitação, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do
contrato;
Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei Federal n.º 8.078, de 11 de setembro de
1990 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico
PE.2019.001.SEMCAT.PMA realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA.
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Que não consta do quadro societário da empresa, nenhuma pessoa que se encontre na condição de
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral por consanguinidade ou afinidade, até o
terceiro grau, com Agente Público da Administração da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA,
inclusive, dos atuais ocupantes de cargo eletivo.
Que entre seus dirigentes, sócios, responsável técnico ou legal não figura servidor público,
funcionário, empregado ou ocupante de cargo comissionado na Administração Pública Direta ou
Indireta do Município de
Cidade (UF).
Dispõe de pessoal e equipamentos necessários à perfeita e completa execução dos serviços
relacionados com o objeto desta Licitação.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.
Cidade (UF), ____ de __________ de 2019.
(Nome e assinatura do representante legal da proponente)
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS
PREGÃO ELETRÔNICO PE 2019.001.SEMCAT.PMA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 784/2019 - SEMCAT

AO PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
Em conformidade com a Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela lei complementar n°
147/2014 e para fins de participação no Pregão Eletrônico PE.2019.001.SEMCAT.PMA,
declaramos que a empresa ________________________, pessoa jurídica de direito privado
inscrita no CNPJ/MF sob nº ________________, com sede no Município de ________________,
através de seu representante legal, está inserida na condição de Empresa de Pequeno Porte – receita
bruta anual superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), e para microempresa receita bruta anual igual
ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).
DECLARA que até a data da abertura do certame a empresa está registrada como Empresa de
Pequeno Porte no Registro de Empresas Mercantis ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas.
DECLARA igualmente que:
1. De seu capital social não participa outra pessoa jurídica;
2. Não é filial, sucursal, agência ou representação, no país, de pessoa jurídica com sede no exterior;
3. De seu capital social não participa pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de
outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº
123/2006, ou, embora havendo participação, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o
limite de que trata o inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
4. Não possui titular ou sócio que participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, ou, embora possuindo, a receita bruta global
das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar
nº 123/2006;
5. Não possui sócio ou titular administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins
lucrativos, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o limite de que
trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
6. Não é constituída sob a forma de cooperativas, salvo de consumo;
7. Não participa do capital de outra pessoa jurídica;
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8. Não exerce atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa
econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário,
corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento
mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;
9. Não é resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
10. Não é constituída sob a forma de sociedade por ações.
Por fim, DECLARA, que está ciente que a inverdade relativa às declarações ora prestadas sujeita a
Declarante às penalidades legais, dentre elas a exclusão do certame licitatório.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.
Cidade (UF), ____ de __________ de 2019.
(Nome e assinatura do representante legal da proponente)
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
PREGÃO ELETRÔNICO PE 2019.001.SEMCAT.PMA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 784/2019 - SEMCAT
A empresa (denominação social), inscrita no CNPJ sob o nº (informar), em sede à (endereço), fone nº
(xx) xxxx-xxxx, através de seu representante legal, Declara, junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANANINDEUA, sob as penas da Lei, que:
1. Dispõe de toda a estrutura e recursos disponíveis e necessários ao cumprimento do objeto deste
Pregão, em especial os seguintes:
1.1 Instalações;
1.2 Equipamentos;
1.3 Tecnologia;
1.4 Mão de obra qualificada;
2. Dessa forma, encontra-se apta à perfeita execução dos serviços especificados no objeto deste
Pregão.
Cidade (UF), _____ de __________________ de 2019.
Assinatura e Carimbo
(Representante Legal da Empresa)
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
PREGÃO ELETRÔNICO PE 2019.001.SEMCAT.PMA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 784/2019 - SEMCAT
A empresa (denominação social), inscrita no CNPJ sob o nº (informar), em sede à (endereço), fone nº
(xx) xxxx-xxxx, através de seu representante legal, declara se comprometer com a responsabilidade e
sustentabilidade ambiental, social e econômica, bem como com a adesão às normas que vierem a ser
estabelecidas, de acordo com a legislação vigente e os critérios estabelecidos pela Instrução
Normativa nº 01/10, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Cidade (UF), _____ de __________________ de 2019.
Assinatura e Carimbo
(Representante Legal da Empresa)

EDITAL PREGÃO ELETRONICO Nº PE.2019.001.SEMCAT.PMA

70

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
PREFEITURA MUNICIPAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ANEXO V - QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS – CONSOLIDADO – EM MEIO DIGITAL
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