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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 270101/2015-PMSBP/PP/SEMEC 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA 

NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE 

DATA DA REALIZAÇÃO: 27 de janeiro de 2015.  

HORÁRIO: às 08:00 horas  

LOCAL : Sala de informática da EMEF Libélula, sito a Rua Raimundo da Vera Cruz, 

s/nº, Centro - CEP: 68798-000 - Centro - Santa Bárbara do Pará – Pará. 

 

A Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará - PMSBP torna público para conhecimento 

dos interessados que na data, horário e local acima indicados fará realizar licitação na 

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “Menor Preço Por Item”, para a 

contratação de empresa para o fornecimento de materiais, nas condições estabelecidas neste 

Edital e nos seus Anexos.  

O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, à Lei nº 10.520/2002, 

aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei nº 8.666/1993 com 

suas alterações posteriores, e da Lei Complementar nº 123/2006, nas condições previstas que 

seguem:  

a) A participação nessa licitação implica na aceitação das condições discorridas a seguir, bem 

como a todas as disposições legais que, direta ou indiretamente, venham a incidir;  

b) Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 

objeto da contratação, que preencherem as condições de credenciamento constantes deste 

Edital;  

c) As propostas deverão obedecer às especificações desse instrumento convocatório e anexos, 

que dele fazem parte integrante;  

d) Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no local 

acima mencionado, na sessão pública na data e horário determinado, após o credenciamento 

dos interessados que se apresentarem para participar do presente certame;  

e) A sessão de processamento do Pregão Presencial nº 270101/2015-PMSBP/PP/SEMEC, 

será conduzido pelo Pregoeiro, João Elias da Silva Nascimento, com o auxílio da Equipe de 

Apoio, designados nos autos do processo mencionado.  

 

1 - OBJETO  

1.1. Essa licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento 

de produtos alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 

1.2. Os itens, com as quantidades objeto desta licitação, serão compostos pela distribuição 

abaixo: 

PRODUTOS BÁSICOS 

ITEM PRODUTO UND  QTD  

1 Açúcar triturado Comum KG 12.690 

2 Arroz polido T1 PARBOLIZADO KG 4.379 

3 Aveia em flocos finos KG 65 

4 Café em pó KG 1.420 
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5 Charque Dianteiro. KG 1.409 

6 
Leite em pó integral enriquecido com vitaminas A e D, 

contendo cálcio. 
KG 5.220 

7 Margarina Vegetal KG 20 

8 Extrato de tomate KG 1.053 

9 Óleo de soja L 2.534 

10 Proteína texturizada de Soja  KG 2.301 

11 Vinagre de vinho LT 1.357 

12 Sal iodado refinado KG 789 

13 Feijão cavalo KG 3.760 

14 Suco concentrado, sabores Caju e Goiaba  LT 7.510 

15 Farinha de milho pré-cozida sem sal tipo Milharina KG 6.017 

16 Bebida Láctea Fermentada com polpa de frutas tipo iogurte L 255 

PRODUTOS PERECIVEIS 

ITEM PRODUTO UND  QTD  

17 Carne bovina moída congelada KG 8.357 

18 Carne Bovina em Iscas (dianteiro) KG 130 

19 Frango inteiro congelado KG 11.847 

BISCOITOS E MASSAS 

ITEM PRODUTO UND  QTD  

20 Bolacha salgada, tipo cream cracker KG 11.160 

21 Bolacha doce, tipo Maisena KG 130 

22 

Massa mista de soja e trigo enriq. Com vitaminas tipo 

espaguete. 
KG 6.696 

23 Massa mista de soja e trigo enriq. Com vitaminas tipo parafuso KG 110 

24 
Massa mista de soja e trigo enriq. Com vitaminas tipo Massa 

para Sopa - Letrinhas 
KG 5.892 

  

2 - DA PARTICIPAÇÃO  

2.1. Poderão participar desta licitação todos os interessados do ramo de atividade pertinente 

ao objeto da contratação que preencherem as condições constantes neste Edital. Não será 

permitida a participação na presente licitação, de interessados que não atendam as exigências 

estabelecidas no presente Edital, com falência ou concordata decretada, em consórcio e/ou 

que esteja cumprindo penalidade de suspensão temporária de licitar ou contratar com a 

PMSBP ou órgãos públicos e/ou que tenha sido declarada inidônea para contratar ou licitar 

com a PMSBP ou com a Administração Pública de qualquer nível, bem como as demais 

proibições elencadas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.  

2.2. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de 

suas propostas.  

2.3. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas que estejam reunidas em 

consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si.  

 

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO  

3.1. Na data, horário e local estipulados no preâmbulo deste Edital, o representante legal da 

proponente deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente 
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munido de documento que o credencie a participar desse procedimento licitatório e a 

responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-

se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente:  

3.1.1. Tratando-se de Representante Legal apresentar, no ato do credenciamento, o estatuto 

social, contrato social e/ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta 

Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  

3.1.2. Tratando-se de Procurador apresentar o instrumento de procuração público e/ou 

particular, com firma reconhecida, no qual constem poderes específicos para formular 

lances, negociar preço, interpor recursos e/ou desistir de sua interposição e, ainda, para 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, conforme os termos do Edital e dos 

Anexos. 

3.1.3. Certidão de Registro Cadastral - CRC, instruído pela Prefeitura Municipal de Santa 

Bárbara do Pará, em situação de regularidade, o que será comprovada por meio de consulta ao 

sistema, devendo seu resultado ser impresso e juntado, também aos autos do processo, 

assegurando a empresa, o direito de apresentar a documentação atualizada e regularizada na 

própria sessão.  

3.2. Com relação ao subitem acima, 3.1.2., o procurador deverá apresentar cópia autenticada 

ou original do estatuto social, contrato social e/ou outro instrumento de registro comercial, 

registrado na Junta Comercial, servindo apenas para efeito de verificação, sendo devolvida 

após a conferência e confirmação dos bastantes procuradores.  

3.3. O documento de credenciamento nos termos do subitem 3.1.2. poderá ser conforme o 

modelo constante no Anexo IV- Referencial de Instrumento de Credenciamento, com a 

firma reconhecida do emitente, o qual deverá ser entregue juntamente com o respectivo 

documento oficial de identificação que contenha foto.  

3.4. Fica dispensado da apresentação do Anexo IV, o representante legal com poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações, nos termos do subitem 3.1.1.  

3.5. Será admitido apenas 01(um) representante para cada licitante credenciada.  

3.6. Não será admitido o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma 

licitante.  

3.7. A ausência do credenciado em qualquer momento da sessão, importará a imediata 

exclusão da licitante por ele representada, salvo fundada justificativa seguida de autorização 

expressa do Pregoeiro.  

3.8. No ato do credenciamento o representante da proponente deverá estar acompanhado da 

declaração, conforme modelo constante no Anexo III – MODELO: Declaração do 

Licitante de Pleno Atendimento aos Requisitos do Edital e Inexistência de Fato 

Impeditivo para Licitar, dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação, conforme dispõe o artigo 4º, inciso VII, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.  

3.9. O credenciamento é a condição obrigatória para a participação das licitantes neste Pregão 

(Artigo 11, inciso IV do Decreto n.º 3.555, de 08/08/2000).  
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3.10. O referencial de credenciamento deverá ser entregue juntamente com a respectiva 

cédula de identidade ou documento equivalente, em separado dos envelopes “01 - 

PROPOSTA DE PREÇOS” e “02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”.  

3.11. A falta da assinatura do representante legal da licitante na respectiva ata circunstancial 

do Pregão Presencial, implicará na aceitação das decisões do Pregoeiro, sem direito a 

quaisquer reclamações posteriores, mesmo da interposição de recursos administrativos de que 

trata o artigo 109, da Lei Federal n.º 8.666/93 e das condições previstas na Lei Federal n.º 

10.520/02 e suas alterações posteriores.  

 

4 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO  

4.1. A Proposta de Preços e os Documentos para a Habilitação que a instruírem, deverão ser 

apresentados, em separados, no local, dia e hora determinados, em 2 (dois) envelopes, 

devidamente fechados e rubricados no fecho, e atender aos seguintes requisitos:  

a) Envelope n.º 1: Proposta de Preços  

b) Envelope n.º 2: Documentos de Habilitação, composto pelos Documentos de Habilitação 

exigidos no item 4.3 deste Edital.  

4.1.1. Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os dizeres: 

 

ENVELOPE n.º 1 – PROPOSTA DE PREÇOS  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 270101/2015-PMSBP/PP/SEMEC  

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE E CNPJ N.º  

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA 

NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE 

 

ENVELOPE n.º 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 270101/2015-PMSBP/PP/SEMEC  

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE E CNPJ N.º  

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA 

NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE 

 

4.1.2. Os documentos necessários para o credenciamento, a formulação da proposta e a 

habilitação deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia 

autenticada por tabelião de notas e/ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo 

Pregoeiro e/ou membro da Equipe de Apoio presente ao certame, exceto as extraídas via 

Internet, as quais poderão, a qualquer momento, serem diligenciadas pelo Pregoeiro ou por 

qualquer membro de sua Equipe de Apoio.  

 

4.2. DA PROPOSTA E DO CONTEÚDO DO ENVELOPE N.º 1  

4.2.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel 

timbrado do licitante, em língua portuguesa, admitindo-se o emprego de idioma estrangeiro 

para expressões técnicas de uso corrente, desde que acompanhadas de sua tradução entre 

parênteses, redigidas com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, 
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devidamente datadas, numeradas sequencialmente, assinadas e rubricadas todas as folhas pelo 

representante legal do licitante ou por procurador legítimo e legalmente constituído.  

4.2.2. A Proposta de Preços deverá conter a descrição, de forma clara e sucinta, do Objeto 

dessa licitação, com indicação da procedência, marca do produto cotado em conformidade 

com as especificações desse Edital e seus Anexos.  

4.2.3. A Proposta de Preços poderá ser apresentada conforme a sugerida no Anexo II, 

contendo o preço unitário e o total dos subitens e global. Deverá ser apresentada em moeda 

corrente nacional (R$), expressa em algarismos e por extenso, admitindo-se após a vírgula, 

somente duas casas decimais.  

4.2.3.1 A apuração do valor unitário de cada item para constar na Ata do Pregão e no 

Contrato, será a indicada no item 1.2 do título 1 - OBJETO, do presente Edital.  

4.2.4. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais serão considerados os 

primeiros e entre os expressos em algarismos e por extenso será considerado este último.  

4.2.5. Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 

apresentação.  

4.2.6. Prazo de entrega do objeto: de acordo com a necessidade da PMSBP e mediante 

solicitação formal dos materiais, sendo a data inicial definida no contrato a ser formalizado.  

4.2.7. Deverá ser declarado expressamente que nos preços contidos na Proposta estão 

incluídos todos os custos e despesas, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou 

a qualquer título, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de 

administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros 

necessários, devendo os materiais serem fornecidos sem ônus adicionais para o cumprimento 

integral do objeto deste Edital e seus anexos.  

4.2.8. Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição 

que induza o julgamento a ter mais de um resultado.  

4.2.9. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente Edital e 

seus Anexos, seja por omissão ou por apresentar irregularidade, ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento.  

 

4.3. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO-CONTEÚDO DO ENVELOPE N.º 2  

O envelope DOCUMENTAÇÃO – N.º 2 conterá os documentos exigidos conforme 

relacionados no item 4.3.1. e deverão estar com prazo de validade em vigor, sendo que, na 

hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas como 

válidas, as certidões expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 

apresentação da Proposta, salvo apresentação de prova hábil para comprovar validade 

superior.  

Os documentos deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia 

autenticada por tabelião de notas e/ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo 

Pregoeiro e/ou membro da Equipe de Apoio presente ao certame, exceto as extraídas via 

Internet, as quais poderão, a qualquer momento, serem diligenciadas pelo Pregoeiro ou por 

qualquer membro de sua Equipe de Apoio.  

A Declaração da proponente, observadas as penalidades cabíveis, de inexistência de fatos 

impeditivos para licitar e para sua habilitação neste certame, ciente da obrigatoriedade de 
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comunicar na vigência contratual qualquer fato superveniente, conforme modelo de 

declaração no Anexo III, será entregue em separado, no momento do credenciamento.  

4.3.1. Relação dos documentos anexados no interior do Envelope n.º 2 – Documentos de 

Habilitação:  

 

A) HABILITAÇÃO JURÍDICA  

a) Cédula de identidade dos responsáveis legais da empresa; 

b) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

c) Ato Constitutivo ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores;  

d) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

e) Declaração de plena submissão às condições e exigências deste Edital em todas as fases da 

licitação; 

f) Declaração de não possuir no quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos, 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de menores de 14 (quatorze) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXIII do art. 7º da Constituição 

Federal (Lei nº 9.854/99). 

g) Prova do Alvará de localização e funcionamento, expedido pela Prefeitura Municipal da 

jurisdição fiscal da empresa licitante, da pessoa jurídica, sede ou filial, conforme o caso; 

h) Certidão simplificada da Junta Comercial do Estado; 

i) Atestado de Adimplência da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará, expedido pela 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças. 

 

B) REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver relativo 

ao domicílio ou sede do Licitante; 

c) Prova de regularidade ou outra equivalente, na forma da lei, vigente na data de abertura 

desta licitação, compreendendo os seguintes documentos: 

c.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita Federal do 

Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede da licitante; 

c.2) Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito negativo, 

expedida pela Fazenda Estadual, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte; 

c.3) Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito negativo, 

expedida pela Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte 

d) Certidão Negativa- FGTS, conforme o artigo 29, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e Lei 

8.883/94, fornecido pela Caixa Econômica Federal; 

e) Certidão Negativa de Débito, ou Certidão Positiva com efeito negativo referente à 

Contribuição Previdenciária e às de terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do 
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Brasil (RFB), da sede da licitante, conforme dispõe o artigo 29, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e 

Lei nº. 8.883/94; 

e.1) Quanto aos itens “c.1” e “e” o contribuinte que possuir a certidão especifica 

previdenciária e a certidão conjunta PGFN/RFB, dentro do período de validade nelas 

indicados, poderá apresentá-las conjuntamente. Entretanto, se possuir apenas umas das 

certidões ainda no prazo de validade, terá que emitir a certidão que entrou em vigência em 

03 de novembro de 2014 e abrange todos os créditos tributários federais administrados pela 

RFB E PGFN. Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751/14 DE 02/11/14. Alterada pela 

Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.821, de 17 de outubro de 2014.que dispõe sobre a prova de 

regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional. 

f) Certidão Negativa de Débitos perante a Justiça do Trabalho, ou Certidão Positiva com 

efeito negativo, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede da licitante, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 

5.452, de 01/05/1943, e instituída pela Lei nº 12.440, de 07/07/2011; 

 

C) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

a) Apresentar declaração própria do licitante, que possui estrutura e condições para fornecer o 

objeto licitado, em conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos; 

b) Certificado ou declaração ou Alvará Sanitário, emitido pelo Órgão competente, que 

comprove que a Empresa licitante foi vistoriada pelo serviço de Vigilância Sanitária Estadual 

ou Municipal, ou pelo Serviço de Inspeção Federal ou Estadual ou Municipal do Setor de 

Agricultura no prazo estabelecido, oficialmente demonstrando que está apta para o seu 

funcionamento regular; 

c) Os proponentes devem apresentar o Certificado do SIF/DIPOA do fabricante dos produtos 

de origem animal. Os produtos de competência do Ministério da Saúde devem estar de acordo 

com a resolução nº. 23, de 15 de março de 2000; 

 

D) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 

sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando 

encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base 

a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – DISPONIBILIDADE 

INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador 

que o venha substituir. 

a.1) As empresas que se utilizam do Sistema Público de Escrituração Digital -SPED, deverão 

comprovar a Escrituração Contábil Digital - ECD por meio de recibo de entrega junto a 

Receita Federal, igualmente, deverão apresentar o Balanço Patrimonial do último exercício 

social exigível. 

a.2) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis assim apresentados: 

1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 

 publicados em Diário Oficial; e 

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/Portarias/2014/PortariaConjunta/portconjuntaRFBPGFN18212014.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/Portarias/2014/PortariaConjunta/portconjuntaRFBPGFN18212014.htm
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 publicados em jornal de grande circulação; e 

 por fotocópia registrada e autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante com a Certidão de Regularidade Profissional que assinou o balanço que 

comprovem a boa situação financeira. 

2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

 por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de 

Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante ou em outro órgão equivalente; ou 

 por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados e 

autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, com a Certidão de 

Regularidade Profissional que assinou o balanço que comprovem a boa situação 

financeira; 

3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996 - 

Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES": 

 por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de 

Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante ou em outro órgão equivalente; ou 

 por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados e 

autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, com a Certidão de 

Regularidade Profissional que assinou o balanço que comprovem a boa situação 

financeira; 

4) sociedade criada no exercício em curso: 

 por fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

5) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador 

ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade. 

6) a boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez 

Corrente (LC) e Grau de Endividamento, resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

ILG= Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; 

ILC= Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; 

GE = Grau de endividamento, com valor igual ou menor a 1,00; 

 

ONDE: 

 

ILG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO ≥ 1,00 

                      PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

 

 

ILC= ATIVO CIRCULANTE  ≥ 1,00 

                    PASSIVO CIRCULANTE 
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GE= PASSIVO CIRCULANTE +PASSIVO NÃO CIRCULANTE ≤ 1,00 

                                                       ATIVO TOTAL 

 

7) as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao 

balanço; 

8) a Licitante deverá comprovar, no dia da apresentação da proposta, que possui capital social 

integralizado mínimo, de valor igual ou superior ao valor descriminado no item 9 seguinte. 

9) a Licitante deverá, obrigatoriamente, sob pena de inabilitação, apresentar as memórias de 

cálculo relativas a todos os dados apresentados, com relação à qualificação econômico-

financeira, a saber: 

 Índices Financeiros; 

 Atualização do Capital Social Integralizado (se for o caso). 

b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, expedida dentro do prazo dos 90(noventa) dias anteriores à data da licitação ou no 

que estiver consignado. 

 

E) DA PARTICIPACAO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE 

a) Em cumprimento aos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006, para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, será observado o seguinte: 

b) Nas licitações será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para 

as microempresas e empresas de pequeno porte; 

c) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam de até 5% (cinco por cento) superiores a 

proposta mais bem classificada. 

d) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no caput deste item, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

e) Ocorrendo o empate a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

f) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da 

alínea “e” serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese da 

alínea “c”, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

g) Na hipótese de não contratação nos termos previstos na alínea “f” deste Edital o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

h) O disposto nas alíneas “e” e “f” somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

i) As microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da legislação civil, 

acrescentarão a sua firma ou denominação as expressões “Microempresa” ou Empresa de 
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Pequeno Porte”, ou suas respectivas abreviações, “ME” ou “EPP”, conforme o caso, sendo 

facultativa a inclusão do objeto da sociedade (art. 72, da LC 123/2006); 

j) A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 

somente será exigida para efeito de assinatura do contrato; 

l) Em cumprimento ao art. 43, da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006, para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, será observado: 

m) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 

licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

n) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 

de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 

Publica, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de certidão negativa; 

o) A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicara 

decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n 

8.666/93, sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

5 – DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

5.1. A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços 

de interesse do licitante e os documentos que a instruírem, será pública, dirigida por um 

Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei nº 10.520/2002, e em conformidade com este 

Edital e seus Anexos, no local e horário já determinado.  

5.2. No local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados ou os representantes 

legais deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, que possuem os necessários 

poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao 

certame conforme item 3 deste Edital.  

5.3. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos 

proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.  

5.4. Inicialmente, serão rubricados e abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE 

PREÇOS, sendo feita a conferência do seu conteúdo.  

5.5. Após a análise da documentação, o Pregoeiro e os Membros da Equipe de Apoio 

rubricarão todas as folhas e demais documentos que integram o dossiê “Proposta” 

apresentado.  

5.6. Não havendo tempo suficiente para a abertura dos envelopes "Proposta" e 

"Documentação" em uma única sessão, em face do exame da proposta/documentação com os 

requisitos do edital, ou, ainda, os trabalhos da etapa competitiva de lances verbais não 

puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os 

motivos serão consignados em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada 

posteriormente.  

5.6.1. A interrupção dos trabalhos de que trata o item 5.6, somente dar-se-á, sob qualquer 

hipótese, após comunicação aos licitantes presentes;  
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5.6.2. Os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro e 

pelos representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro e sob sua 

guarda até nova reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.  

 

6 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES  

Para fins de julgamento das propostas, o Pregoeiro levará em conta o critério de MENOR 

PREÇO POR ITEM, de acordo com a planilha de formação de preços, elaborada pela licitante 

proponente.  

6.1. Após o credenciamento, a entrega pelas licitantes das declarações de pleno atendimento 

aos requisitos para a habilitação e ao exigido e estabelecido no presente Edital e seus Anexos, 

o Pregoeiro fará a análise das Propostas, visando ao atendimento das condições estabelecidas 

nesse Edital e nos seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas:  

6.1.1. que não atenderem às especificações, prazos e condições fixados nesse Edital, inclusive 

no que tange à descrição e elementos do Objeto;  

6.1.2. que apresentarem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes, 

omissas e com defeitos que dificultam o seu julgamento;  

6.1.3. cujo preço apresente-se manifestamente inexequível, comparadas aos preços de 

mercado, salvo hipótese de erro gráfico. 

6.2. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances com 

observância dos seguintes critérios:  

6.2.1. seleção da proposta de menor preço e as demais com preços superiores em até 10%(dez 

por cento) àquela;  

6.2.2. não havendo pelo menos 3(três) propostas com preços na condição definida no subitem 

anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o limite 

máximo de 3(três);  

6.2.3. no caso de empate nos preços e/ou no Menor Preço Por Item, serão admitidas todas as 

propostas empatadas, independentemente do número de licitantes;  

6.3. Será considerada como primeira classificada, a Proposta da licitante que apresentar o 

Menor Preço Por Item.  

6.4. Em seguida, o Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma 

sequencial, a apresentarem lances verbais, a partir do autor da proposta de maior preço global, 

em ordem decrescente de valor.  

6.5. A apresentação dos lances verbais pelas proponentes deverão ser formuladas de forma 

sucessiva, em valores distintos, decrescentes e sempre inferiores à proposta de menor preço. 

6.6. O Pregoeiro poderá continuar negociando com o autor da oferta de menor valor, com 

vistas à redução do preço.  

6.7. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes, dessa etapa, 

declinarem da formulação de lances.  

6.8. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e as não 

selecionadas para esta etapa, na ordem crescente dos valores, para fins de constarem em ata.  

6.9. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente 

às penalidades constantes na legislação em vigor.  
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6.10. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará 

na exclusão da licitante da etapa competitiva de lances verbais e na manutenção do último 

preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.  

6.11. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade e a compatibilidade 

entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.  

6.12. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 

motivadamente a respeito.  

6.13. Caso a proposta de menor preço não seja aceitável, será desclassificada e o Pregoeiro 

examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta 

válida. 

6.14. No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, o Pregoeiro convocará 

todas as licitantes para, no prazo de 3 (três) dias úteis, apresentarem novas propostas 

escoimadas das causas de sua desclassificação.  

6.15. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e nos seus 

Anexos.  

6.16. Nas situações previstas nos itens 6.11. e 6.12., o Pregoeiro poderá negociar diretamente 

com o proponente para que seja obtido preço melhor.  

6.17. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope n.º 2, contendo os 

documentos de habilitação da licitante detentora do menor preço.  

6.18. O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os 

preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, coerentes com a execução 

do Objeto ora licitado e apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, juntada aos 

autos por ocasião do julgamento.  

6.19. O Pregoeiro poderá, a qualquer momento, solicitar as licitantes a composição de preços 

unitários de serviços e/ou de materiais/equipamentos, bem como os demais esclarecimentos 

que julgar necessários, ainda que tenha de diligenciar para tanto, podendo, inclusive, 

suspender o procedimento do pregão por tempo indeterminado.  

6.20. Eventuais falhas, omissões e/ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, 

poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 

habilitação, em dados cadastrais existentes no SICAF-Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores e ainda em outros cadastros oficiais, inclusive mediante:  

6.20.1. Substituição e complementação de documentos, ou;  

6.20.2. Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações, tais como a Internet, 

que poderá, inclusive, ser utilizada pelo representante de empresa participante, com a 

anuência do pregoeiro.  

6.20.3. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 

justificada.  

6.20.4. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios, 

no momento da verificação, podendo o pregoeiro autorizar a utilização de outro local, 

inclusive. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 
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alcançados pela verificação, mesmo a empresa utilizando-se de outros locais ou meios, será 

declarada inabilitada.  

6.21. Não sendo considerada aceitável a oferta de menor preço ou se a licitante desatender às 

exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo à habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva 

licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame.  

6.22. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos nesse Edital, a licitante 

será habilitada e declarada vencedora do certame.  

6.23. Da reunião lavrar-se-á ata, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao 

final, deverá, obrigatoriamente, ser assinada pelo Pregoeiro, licitantes e pelos membros da 

Equipe de Apoio.  

 

7 – DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS  

7.1. No final da sessão, declarado o vencedor, qualquer Licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias 

para apresentação das razões do recurso, ficando as demais Licitantes, desde logo, intimadas 

para apresentar as contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr do término 

do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

7.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da Licitante, importará em decadência 

do direito de recurso.  

7.3. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 

Pregão, cabendo à autoridade competente decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro 

(24) horas. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame.  

7.4. Não serão passíveis de apreciação os motivos expostos em memoriais que não tenham 

sido alegados no ato da manifestação na Sessão Pública do Pregão.  

7.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará na invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento.  

7.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, será adjudicado o 

objeto do certame à licitante vencedora e homologado o procedimento.  

7.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de 

Licitação da PMSBP, situado à Rodovia Augusto Meira Filho, Km 17, s/nº - Santa Bárbara do 

Pará - Pará, em dias úteis, no horário de 8h00 às 12h00 horas. Não serão reconhecidos os 

recursos interpostos enviados por fax ou e-mail e/ou vencidos os respectivos prazos legais.  

 

8 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  

8.1. Na ausência de manifestação imediata e motivada de licitante na interposição de recurso 

e/ou decisão dos recursos, será procedida a Adjudicação do Objeto do certame à licitante 

vencedora e o Processo será encaminhado ao Prefeito da PMSBP para a Homologação.  

8.2. O Pregoeiro poderá sugerir, ainda, a anulação ou revogação do procedimento, o que será 

devidamente decidido pelo Prefeito da PMSBP.  
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8.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.  

 

9 - DA DOTAÇÃO DA PROPOSTA DE CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS  

As despesas decorrentes desta contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos 

12.306.0064.2.052 – Manut. Programas Alimentação Escolar 

339030 – Material de Consumo. 

Fonte de Recursos – Merenda Escolar / RECURSO PROPRIO 

 

10 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

10.1. A Contratada obriga-se a cumprir as obrigações constantes desse Edital, as relacionadas 

no Termo de Referência, as prescritas no contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, 

dos anexos e da natureza da atividade.  

 

11 - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS MATERIAIS  

11.1. O Objeto dessa licitação deverá ser entregue por conta e risco da empresa vencedora, na 

PMSBP e/ou suas Unidades Administrativas, após a solicitação da Contratante, correndo por 

conta da licitante vencedora contratada as despesas de seguros, transportes, tributos, encargos 

trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do Objeto dessa licitação.  

 

12 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

12.1. O Objeto da presente licitação será recebido através da PMSBP e/ou suas Unidades 

Administrativas, pelo servidor competente para tanto, mediante a apresentação da respectiva 

requisição.  

12.2. Havendo rejeição dos materiais, no todo ou em parte, a empresa vencedora deverá 

substituí-los, imediatamente, no ato da apresentação, observando as condições estabelecidas 

para o fornecimento.  

 

13 – DO PAGAMENTO  

13.1. Para efeito de pagamento a empresa vencedora encaminhará, mensalmente, a PMSBP, a 

respectiva nota fiscal/fatura do fornecimento verificado no mês anterior;  

13.2. A nota fiscal/fatura será atestada, conferida e classificada pelo Setor de Contabilidade, 

sendo liberada, em caso de regularidade, para o pagamento através do Setor da Tesouraria, o 

que acontecerá mensalmente, contados do recebimento e da comprovação da regularidade do 

fornecimento dos materiais;  

13.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à empresa 

vencedora para as devidas correções. Nesse caso, o prazo será de dez dias, começando a fluir 

a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura sem imperfeições.  

 

14 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  

14.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a PMSBP pelo prazo de em até 05(cinco) 

anos, ou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou 

jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º, da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de 

julho de 2002 e, ainda, sujeitará a licitante às penalidades e sanções previstas na Lei Federal 
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n.º 8.666/93 e suas alterações pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na 

legislação em vigor.  

14.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão Presencial, a PMSBP, poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:  

14.2.1. Advertência escrita;  

14.2.2. Multa de 0,5%(meio por cento) por dia de atraso, sobre o valor total, até o trigésimo 

dia, na entrega do objeto licitado em desconformidade com o presente Edital, contado a partir 

da solicitação encaminhada pela Administração da PMSBP;  

14.2.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Objeto, quando decorridos 30(trinta) 

dias, ou mais, de atraso.  

14.3. A multa de que tratam os subitens anteriores, somente poderão ser relevadas, quando os 

fatos geradores da penalidade decorram de casos fortuitos ou de força maior, que independam 

da vontade da licitante e quando aceitos, justifiquem o atraso.  

14.4. Antes da aplicação das sanções de que tratam os subitens anteriores, será expedida uma 

notificação para que o fornecedor apresente a justificativa, no prazo de 03(três) dias úteis, 

contados da data do recebimento da mesma, visando assegurar o direito à ampla defesa, 

conforme disposto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal.  

14.5. As sanções de que tratam os subitens anteriores poderão ser aplicadas nos casos de 

descumprimento de prazo, sendo que serão registradas nos sistemas mantidos pela 

Administração da PMSBP.  

 

15 - DO REAJUSTE 

15.1. Os preços propostos não serão reajustados durante o período de 12 (doze) meses, na 

forma do § 1.º do art. 28, da Lei n.º 9.069, de 29 de junho de 1995.  

15.2. O reequilíbrio econômico-financeiro, caso ocorra, motivadamente, com acréscimo e/ou 

decréscimo do valor de cada material, será apurado através de consulta de preços em, no 

mínimo, a 03(três) empresas que trabalhem com o fornecimento dos mesmos gêneros do 

Objeto e apresentação de planilha pormenorizada de custos, fundamentada em notas fiscais de 

compra contemporâneas e posteriores ao certame licitatório e levando-se em conta os índices 

de lucro constantes da Proposta apresentada pela Licitante, devendo conservar a mesma 

margem de lucro, devidamente comprovada, que foi fixada quando da apresentação da 

proposta no certame licitatório. A CONTRATADA deverá solicitar, por escrito e devidamente 

fundamentado, o reequilíbrio econômico junto à CONTRATANTE.  

15.3. Fica expressamente convencionado que, havendo redução nos preços de quaisquer dos 

materiais, ficará obrigada a CONTRATADA a rever, de comum acordo com a 

CONTRATANTE, os valores atribuídos.  

 

16 - DO CONTRATO  

16.1. A PMSBP convocará a(s) licitante(s) vencedora(s) para, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias consecutivos, proceder a assinatura do contrato com certificação digital conforme minuta 

constante no Anexo VI do presente Edital. 

16.2. Se a(s) licitante(s) vencedora(s), recusar(em) ou não comparecer(em) para assinatura 

do(s) contrato(s), depois de notificado por escrito para fazê-lo e dentro do prazo que lhe for 
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consignado, poderá a PMSBP aplicar o disposto no inciso XVI do artigo 4º da Lei Federal nº 

10.520/2002.  

16.3. O Contrato regular-se-á pelas suas cláusulas, disposições deste Edital e demais normas 

da Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.  

 

17 – DISPOSIÇÕES FINAIS  

17.1 Fica dispensada a caução.  

17.2 As normas disciplinadoras dessa licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança dessa aquisição.  

17.3 O requisito exigido como forma de participação contido no item II – DA 

PARTICIPAÇÃO, tem justificativa nas inúmeras dificuldades que podem ser enfrentadas pela 

PMSBP, como a distância, o trânsito e o gasto desnecessário com a contratação de licitante 

situada em local mais distante que o estabelecido nesse ato convocatório, levando-se em 

consideração a conveniência administrativa e a economicidade.  

17.4 A publicidade dos atos pertinentes a essa licitação e passíveis de divulgação será 

efetuada mediante publicação na Imprensa Oficial, sendo de exclusiva responsabilidade do 

licitante o seu acompanhamento.  

17.5 Os envelopes contendo os documentos de habilitação das licitantes não contratadas, 

ficarão à disposição para retirada no Setor de Licitação e Compras da PMSBP, à Rod. 

Augusto Meira Filho, Km 17, Bairro Centro, CEP 68798-000 - Santa Bárbara do Pará, Estado 

do Pará, em dias úteis, no horário de 8h00 às 12h00 horas.  

17.6 O Contrato, Anexo VI, parte integrante deste Edital, especificará o prazo, as condições e 

a forma de pagamento e todos os elementos apresentados pela empresa licitante vencedora 

que tenham servido de base para a adjudicação, bem como as condições estabelecidas neste 

Edital e seus anexos, independentemente de transcrição.  

17.7 Em caso de não cumprimento do prazo de início da prestação dos serviços, conforme o 

proposto, sem que a vencedora se justifique por escrito e desde que aceito pela PMSBP, será 

convocada a próxima colocada, prevalecendo, neste caso, as condições das propostas já 

apresentadas.  

17.8 A PMSBP, durante o período de execução do contrato, designará um representante da 

Administração para acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços e atribuições, conforme 

estabelecido no artigo 67 da Lei 8666/93.  

17.9 É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão 

pública.  

17.10 Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a PMSBP não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.  

17.11 Cópias do Pregão Presencial e seus anexos serão fornecidos gratuitamente no Setor de 

Licitação, sendo cobrada taxa de reprodução, proporcional ao número de cópias.  
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17.12 A PMSBP reserva-se o direito de revogar, anular, adquirir no todo ou em parte, quando 

for o caso, ou rejeitar todas as propostas, desde que justificadamente haja conveniência 

administrativa para o caso, ficando obrigadas as licitantes ao cumprimento integral de suas 

Propostas, nas condições definidas na Sessão Pública desse Pregão, sem que lhes caiba 

qualquer direito à reclamação e/ou indenização, sob pena de aplicação da legislação em vigor.  

17.13 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei n.º 

10.520/2002 e Lei n.º 8666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores.  

17.14 Integram o presente Edital:  

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II MODELO REFERENCIAL DE PROPOSTA DE PREÇO 

ANEXO III 

MODELO DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE PLENO 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO EDITAL E 

INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR 

ANEXO IV 
MODELO REFERENCIAL DE INSTRUMENTO DE 

CREDENCIAMENTO 

ANEXO V 

MODELO DECLARAÇÃO FORMAL DA EMPRESA DE 

SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO 

TRABALHO 

ANEXO VI MINUTA DO CONTRATO 

 

17.15 Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, 

a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.  

17.16 As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente 

na própria ata.  

17.17 Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 

propostas serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.  

17.18 A adjudicação do objeto deste edital à licitante vencedora a obriga a entrega dos 

produtos, objeto da presente licitação, nas condições oferecidas, não lhe cabendo direito a 

qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos não previstos em sua proposta, 

quer seja por erro ou omissão.  

17.19 A participação nesta licitação implica na aceitação das condições ora discorridas, bem 

como em todas as disposições legais que, direta ou indiretamente, venham a incidir neste 

procedimento.  

17.20 A licitante vencedora se obriga a manter durante toda a vigência do Contrato ou outro 

instrumento que o substitua, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital.  

17.21 Todos os horários constantes deste Edital têm como referência o horário de Belém/PA.  

17.22 O Pregoeiro, no interesse da PMSBP, poderá sanar, relevar omissões ou erros 

puramente formais observados na documentação e na proposta, desde que não contrariem a 

legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de 

diligência destinada a verificar ou a complementar a instrução do processo. 
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17.23 Compete a cada licitante fazer um minucioso exame do Edital, seus anexos e das 

condições neles estabelecidas. Todas as divergências, dúvidas ou erros porventura 

encontrados, para a devida correção ou esclarecimentos, poderão ser apresentados, no prazo 

legal, por escrito.  

17.24 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Benevides/PA.  

17.25 Para conhecimento público, expede-se o presente Edital, publicado por "AVISO" na 

imprensa local, e que encontra-se afixado em seu inteiro teor no mural interno da PMSBP. 

Caso o Edital seja retirado no Setor de Licitação e Compras da PMSBP, será cobrado o valor 

de R$ 100,00 (cento reais). 

Santa Bárbara do Pará (PA), 07 de janeiro de 2015. 

 

JOÃO ELIAS DA SILVA NASCIMENTO 

Pregoeiro 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 270101/2015-PMSBP/PP/SEMEC 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - OBJETO:  

1.1 – O presente Termo de Referência tem por objetivo definir os conjuntos de elementos que 

norteiam a contratação de empresa especializada para fornecimento de produtos alimentícios 

para o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.  

 

2 - DA JUSTIFICATIVA  

2.1 - A contratação de empresa especializada para fornecimento de produtos alimentícios para 

o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, deve-se à necessidade de garantir uma 

alimentação, suficientemente, saudável e de qualidade com o conceito de segurança alimentar, 

a fim, de estruturar o aluno para que ele possa ter qualidade de vida e sucesso no seu processo 

de aprendizagem. 

 

3 – FUNDAMENTO LEGAL  

3.1 - A contratação para fornecimento de materiais, objeto deste Termo de Referência, tem 

amparo legal, integralmente, na Lei nº 10.520/2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que 

couberem, as disposições da Lei nº 8.666/1993 com suas alterações posteriores, e da Lei 

Complementar nº 123/2006.  

 

4 - ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DO SERVIÇO  

4.1 - A empresa contratada deverá executar o fornecimento dos materiais junto aos locais 

constante abaixo, mediante a apresentação de requisição assinada por empregado responsável, 

autorizado pela PMSBP: 

ITEM ESCOLAS ENDEREÇO LOCALIDADE/BAIRRO 

1 E.M. São Pedro Ilha de São Pedro Ilha de São Pedro 

2 E.M. Pirajussara –Anexo Ilha de Pirajussara Ilha de Pirajussara 

3 E.M. São Bento Rua Principal São Bento/Genipaúba 

4 E.M. Jocelina Barata Rua Manoel Machado Ilha de Caiçaua 

5 E.M. Livramento Rod. A. Meira Filho Km 15 Livramento 

6 E.M.Expedito Leão Rod. A. Meira Filho Km 16 Pau Darco 

7 E.M. Coleipa Rua da Coleipa s/n Coleipa 

8 E.M.Libélula Rua Raimundo da Vera Cruz Centro-Santa Bárbara 

9 E.M. Mônica Rua Raimundo da Vera Cruz Centro-Santa Bárbara 

10 E.M. Bairro Novo Rua Marina Thamer Bairro Novo 

11 E.M.Paraiso de Tamatateua Rua Principal s/n Paraiso do Tamatateua 

12 E.M. Paraiso Rua Principal s/n Paraiso do Bambu 

13 E.M.Vila Fátima Rua Principal s/n Vila Fátima 

14 E.M.Antonio Pinto Rua Principal s/n Aracy 

15 E.M. Dionísia Cardoso Rod Fernando Conceição s/n Morada Nova 

16 E.M.Francisco Mescouto 1ª Rua Colônia Chicano 

17 E.M.S.J.Batista Rod. Fernando Conceição s/n S.J.Batista 

18 
Anexo do São Paulo 

Pedrinhas 

1ª Rua s/n S.Paulo das Pedrinhas 

19 E.M. Mauricia 2ª Travessa Maurícia 
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20 E.M.Bicho da Seda 1ª Rua s/n Genipaúba 

21 E.M.São Joaquim Rod. Fernando Conceição Genipaúba 

4.2 - Os materiais serão fornecidos somente com a apresentação das requisições e nas 

quantidades estipuladas naquele documento; 

4.3 - Os materiais deverão ser fornecidos de acordo com as necessidades da PMSBP. 

 

5 – DA QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS 

5.1 - Conforme disposto abaixo: 

PRODUTOS BÁSICOS 

ITEM PRODUTOS 
EMBALAGEM PRIMARIA E 

SECUNDARIA 

VALIDADE DO 

PRODUTO 
UND QTD 

1 
Açúcar triturado 

Comum 

Obtido Da Cana De Açúcar, Refinado; 

Com Aspecto Cor, Cheiro Próprios, 

Sabor Doce; Com Teor De Sacarose 

Mínimo De 99%P/P E Umidade 

Máxima De 0,3%P/P; Sem 

Fermentação, Isento De Sujidades, 

Parasitas, Materiais Terrosos E Detritos 

Animais Ou Vegetais; Acondicionado 

Em Plástico Atóxico Embalagem 

plástica de 1 kg, acondicionados em 

fardos totalizando 30kg de peso líquido 

Não inferior a 300 

dias e ter sido 

fabricado no 

máximo 60 dias 

antes da entrega no 

depósito. 

Kg 12.690 

2 
Arroz polido T1 

PARBOLIZADO 

Agulhinha; Tipo 1; Longo E Fino; 

Grãos Inteiros; Com Teor De Umidade 

Máxima De 15%; Isento De Sujidades E 

Materiais Estranhos; Embalagem 

plástica de 1 kg, acondicionados em 

fardos totalizando 30kg de peso líquido 

Não inferior a 300 

dias e ter sido 

fabricado no 

máximo 60 dias 

antes da entrega no 

depósito. 

Kg 4.379 

3 
Aveia em flocos 

finos 

Deverá está acondicionado em 

embalagem íntegra, adequada e 

resistente, com identificação do tipo, 

data de validade e numero do lote. 

Não inferior a 180 

dias 
Kg 65 

4 Café em pó 

Embalagem a vácuo, de 250g, com 

identificação do produto, rótulo com 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fabricante, data da fabricação e 

validade. Com selo da ABIC 

Validade mínima 

de 06meses a 

contar da data da 

entrega. 

Kg 1.420 

5 Charque Dianteiro. 

Carne seca, com aspecto, cor, cheiro e 

sabor próprio; embalagem plástica em 

PVC a vácuo com até 1kg, 

acondicionadas em caixas de papelão 

com até 30kg 

Não inferior a 180 

dias e ter sido 

fabricado no 

máximo 20 dias 

antes da entrega no 

depósito 

Kg 1.409 

6 

Leite em pó integral 

enriquecido com 

vitaminas A e D, 

contendo cálcio. 

Leite Em Pó Integral; Com Teor de 

Matéria Gorda Mínimo De 26%; 

Integral; Envasado Em Saco 

Hermeticamente Fechado,. Embalagem 

plástica de 200 g, acondicionados em 

fardos totalizando 10 kg de peso líquido 

Não inferior a 300 

dias e ter sido 

fabricado no 

máximo 60 dias 

antes da entrega no 

depósito 

Kg 5.220 

7 Margarina Vegetal 

Mínimo de 65% de lipídios; embalagem 

de 250g,  na embalagem deverá constar 

data da fabricação,data  de  validade  e  

número do lote do produto. 

Não inferior a 90 

dias a partir da 

data de entrega 

Kg 20 

8 Extrato de tomate 
Deverá está acondicionado em 

embalagem íntegra, adequada e 

Não inferior a 180 

dias 
Kg 1.053 



Estado do Pará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ 
Poder Executivo 

Rod. Augusto Meira Filho, Km 17, s/n°  Fones: (91) 3776-1153 / 3776-1152 CEP: 68798-000 

CNPJ: 83.334.698/0001-09  Santa Bárbara do Pará – PA 

 

21 

resistente, com identificação do tipo, 

data de validade e número do lote. 

9 Óleo de soja 

Óleo Comestível; Composto De Soja, 

Isento De Ranço E Substancias 

Estranhas; Embalagem plástica de 900 

ml acondicionadas em caixas de papelão 

totalizando 20 garrafas 

Apresentar data de 

fabricação de no 

máximo 30 dias 

antes da entrega no 

depósito 

L 2.534 

10 
Proteína texturizada 

de Soja 

Soja processada; Isento de Sujidades e 

Materiais Estranhos; Admitindo Teor 

De Umidade Máxima De 3% Em Peso; 

Acondicionado Em embalagem 

industrializada pesando até 130g, sem 

glúten e isenta de ingredientes de 

origem animal. 

Não inferior a 300 

dias e ter sido 

fabricado no 

máximo 20 dias 

antes da entrega do 

depósito 

Kg 2.301 

11 Vinagre De Vinho 

Vinagre; De Vinho; Resultante Da 

Fermentação Acética Do Vinho; Isento 

De Corantes Artificiais, Ácidos 

Orgânicos E Minerais Estranhos; Livre 

De Sujidades, Material Terroso, E 

Detritos De Animais E Vegetais, Com 

Validade Mínima 10 Meses A Contar 

Da Data Da Entrega; Acondicionado 

Em Frasco Plástico Com Tampa 

Inviolável, Hermeticamente Fechado, 

Contendo 750 Ml. Garrafa plástica de 

até 1L, acondicionados em fardos de 12 

garrafas. 

Não inferior a 180 

dias e ter sido 

fabricado no 

máximo 60 dias 

antes da entrega no 

depósito 

L 1.357 

12 Sal iodado refinado 

Sal; Refinado; Iodado; Com No Mínimo 

96,95% De Cloreto De Sódio E Sais De 

Iodo; Acondicionado Em Saco De 

Polietileno, Resistente e Vedado. 

Embalagem plástica de 1 kg, 

acondicionados em fardos totalizando 

30 kg de peso líquido 

Não inferior a 720 

dias e ter sido 

fabricado no 

máximo 20 dias 

antes da entrega no 

depósito. 

Kg 789 

13 Feijão cavalo 

Acondicionados em fardo plástico 

resistente contendo 30 kg em sacos de 

01 kg. 

Não inferior a 360 

dias 
Kg 3.760 

14 

Suco concentrado, 

sabores Caju e 

Goiaba 

Garrafas em plástico de até 1L 

acondicionadas em fardo de 12 garrafas 

Não inferior a 300 

dias e ter sido 

fabricado no 

máximo 20 dias 

antes da entrega do 

depósito 

L 7.510 

15 

Farinha de milho pré-

cozida sem sal tipo 

Milharina 

Embalagem plástica de 500g, 

acondicionados em fardos de até 15 kg 

Não inferior a 180 

dias a partir da 

data de entrega 

Kg 6.017 

16 

Bebida Láctea 

Fermentada com 

polpa de frutas tipo 

iogurte 

Sache de até 120 g, acondicionados em 

bandejas de até 600 g, contendo SIF ou 

SIE. 

Não inferior a 180 

dias a partir da 

data de entrega 

L 255 

PRODUTOS PERECIVEIS 

ITEM PRODUTOS 
DESCRIÇÃO DO 

PRODUTO/EMBALAGEM 

VALIDADE DO 

PRODUTO 
UND QTD 

17 
Carne bovina moída 

congelada 

Carne Bovina moída, congelada e 

empacotada a vacuo; e  no máximo 10% 

de sebo e gordura, com aspecto, cor, 

cheiro e sabor próprio; atóxico. Caixa 

até 20 kg, embalagem a vacuo até 1 kg, 

Não inferior a 30 

dias e ter sido 

embalada a 10 dias 

antes da entrega no 

depósito 

Kg 8.357 
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com selo do SIF ou SIE. 

18 
Carne Bovina em 

Iscas (dianteiro) 

Carne Bovina cortada em cubos, 

congelada e empacotada a vácuo; e  no 

máximo 10% de sebo e gordura, com 

aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; 

atóxico. Caixa até 20 kg, embalagem a 

vácuo até 1 kg, com selo do SIF ou SIE. 

Não inferior a 30 

dias e ter sido 

embalada a 10 dias 

antes da entrega no 

depósito 

Kg 130 

19 
Frango inteiro 

congelado 

Frango Semi-Processado; Inteiro, Sem 

Tempero; Congelado; Sem Pescoço, 

Sem Cabeça, Sem Miúdos; Com 

Aspecto, Cor, Cheiro E Sabor Próprios; 

Sem Manchas E Parasitas; 

Acondicionado Em Saco Plástico 

Transparente, Atóxico; Pesando 1,2 A 

1,8Kg A Peça Embalagem plástica 

individual acondicionadas em caixa de 

papelão de 20 kg de peso liquido 

Não inferior a 30 

dias e ter sido 

embalada a 10 dias 

antes da entrega no 

depósito 

Kg 11.847 

BISCOITOS E MASSAS 

ITEM PRODUTOS 
EMBALAGEM PRIMARIA E 

SECUNDARIA 
VALIDADE UND QTD 

20 
Bolacha salgada, tipo 

cream cracker 

Caixa de papelão resistente pesando até 

8 kg, acondicionados em pacotes 

duplamente embalados até 400 g 

Não inferior a 180 

dias 
Kg 11.160 

21 
Bolacha doce, tipo 

Maisena 

Caixa de papelão resistente pesando até 

8 kg, acondicionados em pacotes 

duplamente embalados até 400 g 

Não inferior a 180 

dias 
Kg 130 

22 

Massa mista de soja e 

trigo enriq. Com 

vitaminas tipo 

espaguete. 

Embalagem plástica de 500g, 

acondicionados em fardos de até 5 kg 

Não inferior a 180 

dias 
Kg 6.696 

23 

Massa mista de soja e 

trigo enriq. Com 

vitaminas tipo 

parafuso 

Embalagem plástica de 500g, 

acondicionados em fardos de até 5 kg 

Não inferior a 180 

dias 
Kg 110 

24 

Massa mista de soja e 

trigo enriq. Com 

vitaminas tipo Massa 

para Sopa - Letrinhas 

Embalagem plástica de 500g, 

acondicionados em fardos de até 5 kg 

Não inferior a 180 

dias 
Kg 5.892 

 

6 - DA PROPOSTA  

6.1 A Proposta de preço deverá constar a discriminação dos produtos, as quantidades 

solicitadas, as marcas, os valores unitários, total e global, prazo de vencimento, prazo para 

execução do fornecimento dos produtos e poderá ser apresentada conforme Anexo II - 

MODELO REFERENCIAL DA PROPOSTA DE PREÇOS, isenta de emenda, rasuras, 

ressalvas ou entrelinhas.  

6.2. Deverá ser entregue dentro do envelope de n.º 01.  

6.3. Os valores propostos deverão ser cotados no modo unitário, total dos subitens e global, 

em moeda corrente nacional e já incluídos todos os custos diretos e indiretos relativos ao 

Objeto do Edital, inclusive com as despesas de transporte, seguros, materiais, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciárias, securitárias ou outros decorrentes, ou que venham a ser 

desenvolvidos em razão do Edital, não cabendo à PMSBP quaisquer custos adicionais.  
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7 - DO PAGAMENTO  

7.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a 

qual deverá ser entregue na PMSBP, até o 5º dia do mês subsequente ao da realização da 

entrega do material.  

7.2 - Após as faturas serem aceitas e atestadas pelos Setores competentes da PMSBP e após a 

comprovação do recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social), o 

pagamento será efetuado pela Tesouraria da PMSBP. 

 

8 - VIGÊNCIA  

8.1 - Este contrato terá a vigência até 31.12.2015, a partir da data de sua assinatura, podendo, 

a critério da CONTRATANTE, ter a sua duração prorrogada, mediante termos aditivos, após 

a verificação da real necessidade e com vantagens para a Administração na continuidade do 

contrato, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, podendo ser alterado, exceto no tocante 

a seu objeto.  

 

9 - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES  

9.1 - A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termos 

Aditivos, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25% 

(vinte e cinco por cento), de acordo com os Parágrafos Primeiro e Segundo, do Artigo 65 da 

Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

10 - O PRAZO PARA ENTREGA DOS PRODUTOS 

10.1 - As empresas vencedoras, deverão realizar a entrega semanal dos produtos perecíveis 

e mensal dos não perecíveis nas Escolas constante ao norte, de acordo com os 

quantitativos solicitados previamente pela Prefeitura, de acordo com o contrato 

firmado. 

10.2 - A entrega dos produtos, deverá a transportadora vir acompanhada de motorista e 

ajudante para efetuar o transporte da carga até o local indicado. 

10.3 - Quando da entrega, o fornecedor deverá comprometer-se a substituir ou repor o produto 

em até 48 horas (quarenta e oito) horas, a partir da comunicação da irregularidade, quando: 

a) Houver embalagem danificada (pacotes estourados ou latas amassadas) decorrentes de um 

processo de empacotamento e acondicionamento inadequados, qualidade inferior das caixas 

de papelão ou por más condições de transporte, carga ou descarga das transportadoras. 

b) O registro em cada embalagem, não coincidir com o registrado externamente. 

c) Os produtos estiverem em desacordo com as especificações e/ou amostras; 

d) Quando a data de fabricação e prazo de validade estiver em desacordo com o Edital; 

e) Quando do total da entrega, houver diferentes datas de validade. 

10.3 - O prazo de entrega poderá ser prorrogado nas seguintes condições: 

a) Por motivo de força maior compreendendo: greves, perturbações industriais, avalanches, 

enchentes  e quaisquer outros acontecimentos  semelhantes e equivalentes  a estes que  fujam 

ao controle  de qualquer  das  partes  interessadas, as quais não consigam impedir sua 

ocorrência. O motivo de força maior pode ainda ser caracterizado por legislação, 
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regulamentação ou atos governamentais; 

 

11. DAS AMOSTRAS 

11.1 - As empresas que apresentarem produtos do tipo formulado deverão obrigatoriamente 

ter comparecido ao teste de degustação, feito pela Prefeitura em conformidade com a 

legislação do FNDE e apresentar no envelope contendo as propostas de preços a carta de co-

responsabilidade e o comprovante de participação no teste de aceitabilidade realizado pela 

Prefeitura. 

11.2 – É obrigatória a apresentação, sob pena de desqualificação, de uma amostra de todos 

os produtos cotados, excetuando os perecíveis, na menor embalagem original possível, 

devidamente identificada, com rotulo contendo todas as informações do produto de acordo 

com a legislação vigente. 

Santa Bárbara do Pará (PA), 07 de janeiro de 2015. 

 

JOÃO ELIAS DA SILVA NASCIMENTO 

Pregoeiro 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 270101/2015-PMSBP/PP/SEMEC 

ANEXO II - MODELO REFERENCIAL PROPOSTA DE PREÇO 

 

(observação importante: esta sugestão de modelo poderá ser utilizada pela empresa licitante)  

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA 

NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE 

Proposta que faz a empresa ____________________________________ inscrita no CNPJ 

(MF) nº ___________________ e inscrição estadual nº __________________, estabelecida 

no(a) __________________________________________, para o fornecimento de produtos 

alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, nas quantidades 

estabelecidas no edital de pregão Presencial nº 270101/2015-PMSBP/PP/SEMEC e nos seus 

anexos, observando-se que:  

1. Nos preços contidos na Proposta estão incluídos todos os custos e despesas, não havendo 

pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, tais como: custos diretos e indiretos, 

tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, 

seguros, lucros e outros necessários, devendo os materiais e serviços serem fornecidos sem 

ônus adicionais para o cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos.  

2. Os preços ofertados na presente licitação são os constantes da Planilha de Preços a seguir: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QDE MARCA 
VLR. 

UNITÁRIO 

VLR. 

TOTAL 

       

TOTAL   

  

VALOR GLOBAL  

VALIDADE DA PROPOSTA (NÃO INFERIOR A 60 DIAS).  

 

Local: __________________, ___ de _____________ de 2015.  

________________________________________________  

(assinatura)/(nome do representante legal da empresa proponente) 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 270101/2015-PMSBP/PP/SEMEC 

 

ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA 

LICITAR  

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA 

NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE  

 

Sob as penas da lei, para os devidos fins e especialmente para o Edital Pregão Presencial nº 

270101/2015-PMSBP/PP/SEMEC, a empresa ........................................................, inscrita no 

CNPJ/MF sob n.º .................................., com sede na ................................, no município de 

.............................., pelo seu representante legal, infra identificado, declara que está ciente e 

concorda e aceita todos os termos legais do Edital de Pregão Presencial nº 270101/2015-

PMSBP/PP/SEMEC, referente ao Processo Licitatório supra identificado e que cumpre 

plenamente a todos os requisitos inerentes à habilitação e ao referido processo e de que, até a 

presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e que, portanto, se encontra 

perfeitamente apta para participar do mesmo, estando em situação regular com suas 

obrigações perante o INSS, FGTS e com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal. 

Declara, ainda, estar ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.  

 

........................................., .... de _______ de 2015.  

______________(assinatura)_________________  

Nome do representante legal da empresa proponente 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 270101/2015-PMSBP/PP/SEMEC 

 

ANEXO IV 

 

MODELO REFERENCIAL DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA 

NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE 

 

A (nome da pessoa jurídica), CNPJ n. º___________________, com sede na cidade de 

_______________________, Estado de ______________, através do seu representante legal, 

infra-assinado, credencia o (a) Sr. (a)_______  

________________________________________, portador (a) da cédula de identidade, RG. 

n.º ____________________, expedida pela ________________, outorgando-lhe plenos 

poderes para representá-la na sessão pública do Pregão Presencial nº 270101/2015-

PMSBP/PP/SEMEC da PMSBP, em especial para formular lances verbais, interpor recursos 

e/ou deles desistir, negociar e efetuar as providências necessárias para que a outorgante 

mantenha-se satisfatoriamente representada neste procedimento.  

 

Local: __________________, ___ de _____________ de 2015.  

________________________________________________  

(ASSINATURA) (RECONHECER FIRMA)  

(nome do representante legal da empresa proponente) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estado do Pará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ 
Poder Executivo 

Rod. Augusto Meira Filho, Km 17, s/n°  Fones: (91) 3776-1153 / 3776-1152 CEP: 68798-000 

CNPJ: 83.334.698/0001-09  Santa Bárbara do Pará – PA 

 

28 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 270101/2015-PMSBP/PP/SEMEC 

 

ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO FORMAL DA EMPRESA DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O 

MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA 

NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE 

 

Declaramos, para os devidos fins e especialmente para participação na licitação em epígrafe, 

que a empresa........................................................, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 

.................................., com sede na ................................, no município de .............................., 

Estado de ........................, não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) 

anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo, 

ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14(quatorze) anos, encontrando-se, portanto, em situação regular perante o 

Ministério do Trabalho, no que se refere ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII, 

artigo 7º, da Constituição Federal.  

 

Local: __________________, ___ de _____________ de 2015.  

________________________________________________  

(assinatura)  

(nome do representante legal da empresa proponente) 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 270101/2015-PMSBP/PP/SEMEC 

 

CONTRATO PMSB No.XXX/2015 

       

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO 

ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA BARBARA DO PARÁ E 

XXXXXXXX, PARA AQUISIÇÃO DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O 

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR – PNAE. 

A Prefeitura Municipal de Santa Barbara do Pará, doravante denominada simplesmente 

“CONTRATANTE”, com Sede na Tv. Rodovia Augusto Meira Filho, Km 17, s/nº  – 

Centro- Santa Bárbara do Pará –  Pará inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sob 

o n.º 83.334.698/0001-09, neste ato representada por seu Prefeito Municipal Sr. CIRO 

SOUZA GOES, Carteira de Identidade nº 484029 SSP-AP, CPF nº 180.421.632-15, residente 

e domiciliado Rua Raimundo da Vera Cruz, nº 317 – Centro – CEP 68798-000 – Santa 

Bárbara do Pará - Pará, e a empresa  XXXXXXXXXXXXXXX, doravante  denominada  

simplesmente  “CONTRATADA”,  com sede  à  XXXXXXXXX, bairro, CEP, cidade, 

estado,  inscrita  no  CNPJ/MF,  sob  o  n.º  XXXXXXXXXX, neste  ato representada pelo Sr. 

XXXXXXXXXXXX, nacionalidade, estado civil, CPF nº XXXXXXXX, RG nº XXXXXXX, 

têm entre si justo e acertado o que contém nas  cláusulas  a  seguir  expressas,  definidoras  

dos  direitos  e  obrigações  e  responsabilidades  das  partes,  em conformidade com os 

dispositivos das Leis  nº’s 10.520/02, 8.666/93 e Leis subseqüentes.  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1. Constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa especializada para 

fornecimento de produtos alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, 

nas quantidades estabelecidas no Edital do Pregão Presencial nº 270101/2015-

PMSBP/PP/SEMEC.  

1.1 Vinculam-se ao presente Contrato, o Edital de Pregão Presencial nº 270101/2015-

PMSBP/PP/SEMEC e seus Anexos, bem como a Proposta Comercial da Contratada, os quais 

se constituem em parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição.  

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

2 São obrigações da Contratada:  

2.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 

obrigações assumidas, sem qualquer ônus à Contratante;  

2.2. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas durante todo o processo desta contratação;  

2.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto 

deste Edital em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;  

2.4. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto deste contrato nas datas, quantidades 

e qualidade exigidas;  
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2.5. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, durante o 

fornecimento do objeto.  

2.6. Efetuar o fornecimento dos materiais da PMSBP, de acordo com as necessidades 

apresentadas;  

2.7. A empresa contratada deverá executar o fornecimento dos materiais junto à PMSBP e/ou 

suas Unidades Administrativas, mediante a apresentação de requisição assinada por 

funcionário responsável, autorizado pela PMSBP. 

2.8. Responder pelos danos causados diretamente à PMSBP ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou ao acompanhamento pela Administração da PMSBP;  

2.9. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticada 

por seus técnicos durante a execução dos serviços;  

2.10. Atender prontamente quaisquer exigências do representante da PMSBP inerente ao 

objeto do Termo de Referência;  

2.11. Comunicar à PMSBP, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos julgados necessários;  

2.12. Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, verificando 

sempre o bom desempenho, realizando o fornecimento em conformidade com a proposta 

apresentada e nas orientações da contratante, observando sempre os critérios de qualidade dos 

serviços a serem prestados;  

2.13. Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio da PMSBP, por culpa, dolo, 

negligência ou imprudência de seus empregados;  

2.14. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, este contrato, nem subcontratar qualquer 

parte do objeto a que está obrigada, sem prévio consentimento, por escrito, da Contratante;  

2.15. Comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do 

prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a 

respectiva aprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, 

sob pena de não serem considerados;  

2.16. Responsabilizar-se por todas as despesas, tributos, contribuições previdenciárias, 

encargos trabalhistas e quaisquer outros que forem devidos;  

2.17. A Contratante poderá recusar quaisquer fornecimentos quando entender que os mesmos, 

ou que os componentes empregados não sejam os especificados, ou quando entender que o 

serviço esteja irregular.  

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

3 São obrigações da Contratante:  

3.1. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus serviços 

dentro das normas do Contrato;  

3.2. Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio por Setor competente 

da PMSBP ou por funcionário por ela determinado;  

3.3. Assegurar-se do bom fornecimento, verificando sempre o bom desempenho destes;  

3.4. Controlar as requisições e documentar as ocorrências havidas no período de vigência do 

Contrato;  
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3.5. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, inclusive quanto a 

continuidade do fornecimento dos materiais que, ressalvados os casos de força maior, 

justificados e aceitos pela Contratante, não deve ser interrompida;  

3.6. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham ser 

solicitados pela Contratada. 

3.7 – A PMSBP poderá solicitar a Contratada, análise do produto entregue, sempre que o 

mesmo se fizer necessário, sem ônus para a Contratante.  

CLÁUSULA QUARTA – DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS E ENTREGA DOS 

PRODUTOS  

4.1 A empresa contratada deverá executar o fornecimento dos materiais junto à PMSBP e/ou 

suas Unidades Administrativas, mediante a apresentação de requisição assinada por 

funcionário responsável autorizado pela PMSBP;  

4.2. Os fornecimentos de materiais serão efetuados somente com a apresentação das 

requisições e nas quantidades estipuladas naquele documento;  

4.3. Os materiais deverão ser fornecidos de acordo com as necessidades da PMSBP. 

CLÁUSULA QUINTA- DA DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS MATERIAIS  

5 Conforme o Edital de Pregão Presencial nº 270101/2015-PMSBP/PP/SEMEC e Termo de 

Referência:  

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO E REAJUSTE  

6.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos serviços no prazo de vigência do 

CONTRATO, o montante de R$ XXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), mediante 

a apresentação da Nota Fiscal e Recibo, com respectivo atestado do servidor da Contratante, 

conforme Art. 67 da lei nº 8666/93. 

6.2- Havendo erro da Nota Fiscal do fornecimento/fatura, a outra circunstância que desaprove 

a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a Contratada 

tome as medidas saneadoras necessárias. 

6.3. Os preços propostos não serão reajustados durante o período de 12 (doze) meses, na 

forma do § 1.º do art. 28, da Lei n.º 9.069, de 29 de junho de 1995.  

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  

7.1. O reequilíbrio econômico-financeiro, caso ocorra, motivadamente, com acréscimo e/ou 

decréscimo do valor de cada material, será apurado através de consulta de preços em, no 

mínimo, a 03 (três) empresas que trabalhem com o fornecimento dos mesmos gêneros do 

Objeto e apresentação de planilha pormenorizada de custos, fundamentada em notas fiscais de 

compra contemporâneos e posteriores ao certame licitatório e levando-se em conta os índices 

de lucro constantes da Proposta apresentada pela Licitante, devendo conservar a mesma 

margem de lucro, devidamente comprovada, que foi fixada quando da apresentação da 

proposta no certame licitatório. A CONTRATADA deverá solicitar, por escrito e devidamente 

fundamentado, o reequilíbrio econômico junto à CONTRATANTE.  

7.2. Fica expressamente convencionado que, havendo redução nos preços de quaisquer dos 

materiais, ficará obrigada a CONTRATADA a rever, de comum acordo com a 

CONTRATANTE, os valores atribuídos para o Objeto desse contrato.  

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO DA PROPOSTA DE CAPTAÇÃO E 

APLICAÇÃO DE RECURSOS  
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8. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da PMSBP, sob a seguinte 

classificação:  

12.306.0064.2.052 – Manut. Programas Alimentação Escolar 

339030 – Material de Consumo. 

Fonte de Recursos – Merenda Escolar / RECURSO PROPRIO 

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO  

9.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante Nota Fiscal/Fatura, que deverá ser 

apresentada até o 5° (quinto) dia do mês subsequente ao do fornecimento dos materiais, de 

acordo com a demanda efetivamente executada, após as faturas serem aceitas e atestadas pelo 

funcionário designado como gestor do Contrato e após a comprovação do recolhimento das 

contribuições sociais (FGTS e Previdência Social). 

9.2. O pagamento será em favor da CONTRATADA, o qual ocorrerá após a fatura ser aceita e 

atestada pelos setores de Almoxarifado, Contabilidade e Tesouraria. O pagamento ocorrerá no 

mês seguinte ao vencido, após o recebimento da nota fiscal/fatura.  

9.3. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado no ato do pagamento das 

mensalidades e, caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença 

será cobrada administrativa ou judicialmente, se necessário.  

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES  

10.1 A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termos 

Aditivos, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com a Lei nº 

8.666/93 e alterações posteriores.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA 

FISCALIZAÇÃO  

11.1 A execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada por representante, designado 

pela Administração da PMSBP, nos termos do Artigo 67 da Lei n.º 8.666/93.  

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

12.1. Este contrato terá a vigência até 31.12.2014, a partir da data de sua assinatura, podendo, 

a critério da CONTRATANTE, ter a sua duração prorrogada, mediante termos aditivos, até o 

limite de 60 (sessenta) meses, após a verificação da real necessidade e com vantagens para a 

Administração na continuidade do contrato, nos termos do inciso II, do artigo 57 da Lei nº 

8.666/93, podendo ser alterado, exceto no tocante a seu objeto.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES  

13.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a Contratante poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:  

I – advertência;  

II - Multa de 0,5%(meio por cento) por dia de atraso, sobre o valor total, até o trigésimo dia, 

na entrega do objeto licitado em desconformidade com o presente Edital, contado a partir da 

solicitação encaminhada pela Administração da PMSBP, até o máximo de 15% (quinze por 

cento) sobre o valor total do Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

corridos, uma vez comunicada oficialmente;  

III - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Objeto, quando decorridos 30(trinta) 

dias, ou mais, de atraso.  



Estado do Pará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ 
Poder Executivo 

Rod. Augusto Meira Filho, Km 17, s/n°  Fones: (91) 3776-1153 / 3776-1152 CEP: 68798-000 

CNPJ: 83.334.698/0001-09  Santa Bárbara do Pará – PA 

 

33 

IV - Ficará impedida de licitar e de contratar com a PMSBP, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

garantido o direito de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição 

ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, a licitante vencedora que ensejar o retardamento da execução do objeto desta 

compra, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da compra, comportar-se de 

modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.  

13.2. As sanções previstas nos inciso I e IV desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente 

com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 

processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO  

14.1. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências 

contratuais, de acordo com o disposto nos artigos 78 a 80 da Lei 8.666/93 e alterações 

posteriores.  

14.2. São motivos para rescisão do presente Contrato:  

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;  

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;  

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade da 

conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados;  

IV - o atraso injustificado no fornecimento;  

V - a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;  

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com outrem, a 

cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não 

admitidas no edital e no contrato;  

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 

e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §1º do artigo 

67 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores;  

IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  

X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;  

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato;  

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 

contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;  

XIII - a supressão, por parte da Contratante, de serviços ou compras, acarretando modificação 

do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93 e 

alterações posteriores;  

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior a 

120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 

interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 

independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à 
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contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 

assumidas até que seja normalizada a situação;  

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Contratante 

decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou 

executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 

guerra, assegurado à contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas 

obrigações até que seja normalizada a situação;  

XVI - a não liberação, por parte da Contratante, do objeto para execução de fornecimento, nos 

prazos contratuais;  

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 

da execução do contrato;  

XVIII - descumprimento do disposto no inciso V, do Artigo 27, da Lei n.º 8.666/93, sem 

prejuízo das sanções penais cabíveis;  

14.3. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa.  

14.4. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

I - Determinado por ato unilateral e escrito da Contratante nos casos enumerados nos incisos I 

a XII e XVII desta cláusula.  

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 

haja conveniência para a Contratante;  

III - Judicialmente, nos termos da legislação.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

15.1 Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à 

Administração da Contratante, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito, nos 

termos da Lei n.º 8.666/93, Artigo 109.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS  

16.1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos, serão regulados pelas 

cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios 

da Teoria Geral dos Contratos e das disposições do Direito Privado, na forma do artigo 54, da 

Lei n.º 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO  

17.1. A Contratante providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, conforme 

determina o Parágrafo Único, do artigo 61, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.  

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO  

18.1. As partes elegem o foro da Comarca de Benevides/PA, para dirimir quaisquer dúvidas 

relativas ao cumprimento deste instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja.  

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato em 02 (duas) 

vias de igual teor, para um só efeito, sem rasuras ou emendas, o qual depois de lido e achado 

conforme, perante duas testemunhas, a todo o ato presente, vai pelas partes assinado, as quais 

se obrigam a cumpri-lo.  

Santa Bárbara do Pará (PA), ---------------de----------------------2015.  

CONTRATANTE            CONTRATADA     TESTEMUNHAS 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 270101/2015-PMSBP/PP/SEMEC 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA 

NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE 

 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

 

 

 

Razão Social:  

CNPJ N.º  

Endereço:  

E-mail:  

Cidade: Estado:  

Telefone: Fax:  

Pessoa para contato:  

Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.  

 

Local: __________________, ___ de _____________ de 201__.  

_____________________________________  

Assinatura do Licitante  
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