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Pregão Eletrônico nº 007/2023 – SRP n° 007/2023 

Data de Abertura: 29/03/2023 às 
09:00h no endereço eletrônico: 
www.portaldecompraspublicas.com.br  

 
Objeto: Registro de Preços para eventual Contratação de Empresa para o Fornecimento de 
Gêneros alimentícios perecíveis e panificação para atender o Gabinete do Prefeito, 
Secretarias Municipais, Fundos Municipais e outros órgãos desta Prefeitura. 

 
Valor Total Estimado  

TOTAL GERAL: R$ 1.288.255,88 (Um milhão, duzentos e oitenta e oito mil, duzentos e 
cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos). 

Registro de Preços? Amostra Instrumento Contratual 

SIM NÃO TERMO DE CONTRATO 

Lic. Exclusiva ME/EPP?  

 
Reserva de Cota 
ME/EPP?  Forma de Adjudicação 

NÃO NÃO Por Lote 
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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 007/2023 – PMA 
 
                    MODO DE DISPUTA ABERTO  
 

1. PREÂMBULO:    
1.1. Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AFUÁ, CNPJ nº 05.119.854/0001-05, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
nomeados pelo Decreto nº 010/2023, de 03 de janeiro de 2023, realizará licitação na 
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO 
POR LOTE, objetivando o Registro de Preços para eventual Contratação de Empresa 
para o Fornecimento de Gêneros alimentícios perecíveis e panificação para atender o 
Gabinete do Prefeito, Secretarias Municipais e Fundos Municipais e outros órgãos 
desta Prefeitura, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de 
Referência, ANEXO I deste Edital.   
1.2. A licitação será regida na forma da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, 
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Federal nº 10.024 de 20 
de setembro de 2019, que regulamenta a modalidade de licitação Pregão, na forma eletrônica, 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de 
Agosto de 2014, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas 
legais e pelas condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos.  
O instrumento convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis, para 
conhecimento e retirada, nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br   e 
www.afua.pa.gov.br.  
 
2. DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME   
2.1. A sessão pública deste Pregão Eletrônico, será aberta por comando do Pregoeiro, com a 
utilização de sua chave de acesso e senha no endereço eletrônico, data e horário abaixo 
discriminados:   
 

ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO: 
Dia 29/03/2023 (vinte e nove de março de dois mil e vinte e três) às 09h00min (nove 
horas).   
Tempo da Disputa: 10 (dez) minutos, e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo 
sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da 
sessão pública, de acordo com o art. 32, do Decreto n.º 10.024, de 20 de setembro de 2019, 
por se tratar de modo de disputa aberto.  

 
  

SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.portaldecompraspublicas.com.br 

 
2.2. DO PROVEDOR DO SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO:  
2.2.1. O Provedor do Sistema Eletrônico para este Pregão será o COMPRAS PÚBLICAS, 
através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, onde poderão ser acessados este 
Edital e seus anexos.  
 

a) Localização: Afuá/Pará é um município brasileiro do Estado do Pará, pertencente 

à Mesorregião do Marajó, localizado ao Norte brasileiro, a uma latitude 00º09'24" sul e 
longitude 50º23'12" oeste, no delta do Rio Amazonas. 
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3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DO ÓRGÃO GERENCIADOR E 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão 
ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante anuência do órgão gerenciador, desde queevidamente justificada a vantagem e 
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 
e no Decreto nº 7.892, de 2013 e suas alterações. 
3.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para: 
3.1.2. Adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada 
à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de 
preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a 
administração pública federal da utilização da ata de registro de preços. 
3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este 
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere estes lotes não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços, para o órgão gerenciador 
e órgãos participantes. 
3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do 
quantitativo de cada lote registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que 
eventualmente aderirem. 
3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro 
de Preços. 
3.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação 
do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que 
solicitada pelo órgão não participante. 
3.7. O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de Afuá e suas Secretarias;  
3.8. Será participante o seguinte órgão: 
3.8.1. Prefeitura Municipal de Afuá e suas Secretarias. 
  
 
4. DO OBJETO:  
4.1. Registro de Preços para eventual Contratação de Empresa para o Fornecimento de 
Gêneros alimentícios perecíveis e panificação para atender o Gabinete do Prefeito, 
Secretarias Municipais, Fundos Municipais e outros órgãos desta Prefeitura.  
4.2. A licitação terá vários lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência. 
4.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  
 
5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
5.1 - As despesas relativas a este processo licitatório, correrão por conta de recursos previstos 
em Orçamento do Município de Afuá/PA. 
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6. DO CREDENCIAMENTO  
6.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no 
www.portaldecompraspublicas.com.br  que permite a participação dos interessados na 
modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.  
6.2. O cadastro no “Portal de Compras Públicas” poderá ser iniciado no Portal de Compras no 
sítio www.portaldecompraspublicas.com.br  com a solicitação de login e senha pelo 
interessado.  
6.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes a este Pregão.  
6.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor 
do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  
6.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao 
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 
 
7. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO  

7.1.  Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 
com o objeto desta licitação, mediante a apresentação dos documentos pertinentes; 
7.2. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos 
proponentes às condições deste Edital. 
7.2.1. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente 
edital, implicará na plena aceitação por parte dos interessados das condições nele 
estabelecidas. 
7.3. Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, ou participar do 
contrato dela decorrente, sob pena de recebimento das sanções previstas neste Edital:  

7.3.1. Pessoas físicas não empresárias; 
7.3.2. Servidor ou dirigente do (a) Prefeitura Municipal de Afuá; 
7.3.3. O autor do Termo de Referência, Anexo I deste edital, pessoa física ou jurídica. 
7.3.4. As sociedades empresárias: 

7.3.4.1. Que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação; 
7.3.4.2. Que integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o 
Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (Portal Transparência); 
7.3.4.3. Que estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 
Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ; 
7.3.4.4. Integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas que tenham 
diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 
interesse econômico em comum; 
7.3.4.5. Cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar de agente 
público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da administração pública 
da Prefeitura Municipal de Afuá em que este exerça cargo em comissão ou função de 
confiança por meio de contrato de serviço terceirizado ou contratos pertinentes a obras, 
serviços e à aquisição de bens, ou ainda de convênios e os instrumentos equivalentes; 
7.3.4.6. Estrangeiras que não funcionem no país; 
7.3.4.7. Não poderão participar as empresas proibidas de participar de licitações e celebrar 
contratos administrativos, na forma da legislação vigente;  
7.3.4.8. Não poderão participar as empresas que se enquadrem nas vedações previstas no 
artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
7.3.4.9. Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 
credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;  
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7.3.4.8. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;  
7.3.4.9. Entidades empresariais controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si. 
7.4. O descumprimento de qualquer condição de participação será motivo para a inabilitação 
do licitante. 
7.5. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame 
para o (s) mesmo (s) lote (s). 
7.6. Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ (condenações cíveis por atos 
de improbidade administrativa) e no Portal Transparência 
(www.portaltransparencia.gov.br/cnep), para aferição de eventuais registros impeditivos de 
participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. 
 
8. DO ENVIO DA PROPOSTA  
8.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e 
horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
fase de recebimento de propostas.  
8.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 
o horário de Brasília – DF.  
8.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  
8.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  
8.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 
apresentadas.  
8.5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 
dos seguintes campos:  
8.5.2. Valor unitário;  
8.5.3. A quantidade de unidades, observada a quantidade fixada no Termo de Referência para 
cada lote;  
8.5.4. Marca;  
8.5.5. Fabricante;  
8.5.6. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de 
validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, 
quando for o caso;  
8.6. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.  
8.7. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento dos bens.  
8.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data 
de sua apresentação.  
 
9. DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DE LANCES  
9.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.  
9.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 
Referência.  
9.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  
9.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.  
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9.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 
estas participarão da fase de lances.  
9.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os 
licitantes.  
9.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro.  
9.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do lote ou percentual de desconto. 
9.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.  
9.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado 
pelo sistema.  
9.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 
oferta deverá ser R$ 0,01 (Um Centavo).  
9.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena 
de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances  
9.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, 
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.  
9.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 
minutos do período de duração da sessão pública.  
9.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.  
9.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente.  
9.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.  
9.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar.  
9.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
9.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  
9.18.  Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.  
9.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, 
para efeito de ordenação das propostas.  
9.20. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, 
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior 
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 
e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007.  
9.21. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e 
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da 
proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.  
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9.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 
automática para tanto.  
9.23. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor 
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 
licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se 
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o 
exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.  
9.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de 
pequeno porte e equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado 
sorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta.  
9.25. Neste processo não será aplicado previsto nos Art. 47, 48 e 49 da Lei Complementar 
123/2006, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, inclusive a Lei Complementar 
147/2014, pois haverá prejuízo ao conjunto do objeto, não sendo vantajoso para a 
administração pública, conforme art. 49, III, Lei Complementar 123/2006.  
9.26. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 
3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens:  
9.27. Produzidos no País;  
9.27.1. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  
9.27.2. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País.  
9.28. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual 
os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.  
9.29. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes 
poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
 
10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:  
10.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 
parágrafo único do art. 7º da Lei n° 10.024/2019. 
10.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior 
ao preço estimado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível;  
10.2.1. Não serão adquiridos produtos que estiverem acima do valor de referência desta 
licitação.  
10.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação 
não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações 
de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração.  
10.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 
fundamentam a suspeita;  
10.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;  
10.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de 
não aceitação da proposta.  
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10.7. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo e formalmente aceita pelo Pregoeiro;  
10.8. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante 
e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos 
ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 
de não aceitação da proposta;  
10.8.1. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação;  
10.8.2. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 
data e horário para a sua continuidade;  
10.8.3. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital;  
10.8.4. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor;  
10.8.5. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes;  
10.8.6. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a 
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  
10.9. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.  
 
11. DA HABILITAÇÃO   

11.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento 
das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro:  
a) SICAF;  
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) 
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU.  
11.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário. 
11.1.1.1. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação. 
11.1.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 
verificada por meio do sistema, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à 
qualificação econômico-financeira e habilitação técnica;  
11.1.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
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convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob 
pena de inabilitação;   
11.1.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital;  
11.1.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 
salvo aqueles legalmente permitidos;  
11.1.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 
se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz;  
11.1.7. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números 
de documentos pertinentes à Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por constar no próprio documento que é válido para 
matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante 
tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o 
documento comprobatório de autorização para a centralização.  
11.2. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação 
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
 
11.3. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
11.3.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  
11.3.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada 
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores;  
11.3.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência;  
11.3.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores;  
11.3.5. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 
da Lei nº 5.764, de 1971;  
11.3.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 
de autorização.  
11.3.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva.  
11.3.8. RG e CPF do representante legal da Empresa (Cópia). 
 
 
12. Da Regularidade Fiscal e Trabalhista   
12.1.  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;  
12.1.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual;  
12.2. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);  
12.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
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Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário 
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.  
12.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa 
à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  
12.5. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu 
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.  
12.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  
12.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 
VII A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943;  
12.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou 
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 
restrição, sob pena de inabilitação.  
12.8.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) 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 Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa, conforme dispõe o art. 43, § 1º da Lei Complementar n.º 123/2006, com 
a redação dada pela Lei Complementar n.º 147/2014;  
 
13. Qualificação Econômica e Financeira  
13.1. A apresentação de Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, emitida via 
internet pelo Tribunal de Justiça do Estado da Federação onde se localiza a sede da pessoa 
jurídica da licitante. 
13.2.  Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da Lei, devidamente, registrado na junta comercial, que comprove a 
real situação financeira da empresa, devendo conter a assinatura dos sócios e do contador 
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade, vedada a sua substituição por balancete ou balanços provisórios. O balanço 
deverá vir acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional do Contador (CRP), 
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento encontra-se em 
situação REGULAR junto ao referido Conselho, e também as Certidões de Regularidade 
contendo número, validade e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de 
acordo com a Resolução nº 1.402/2012 – CFC. Para fins deste Edital, os valores constantes 
no balanço patrimonial poderão ser corrigidos por índices oficiais, quando encerrados a mais 
de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. Na hipótese de atualização ou 
aumento do patrimônio líquido, o licitante terá que, obrigatoriamente, apresentar 
documentação que o altere, devidamente registrada e arquivada na junta comercial; 
13.3. A real situação financeira do proponente poderá ser verificada com base nos Índices de 
Liquidez Geral, Liquidez Corrente, Solvência e Endividamento, demonstrados por memória de 
cálculo, através da apresentação dos cálculos abaixo, por profissional competente:  
  

Índice de Liquidez Geral (ILG) não inferior a 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula: 
 

AC + RLP 
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LG = --------------------------------- = 1,0 
PC + PNC 

- Índice de Liquidez Corrente (ILC) não inferior a 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula: 
AC 

LC =----------------------------- = 1,0 
PC 

- Índice de Solvência Geral (ISG) não inferior a 1,00 (um), obtido pela fórmula: 
AT + 

SG= ------------------------------ = 1,00 
PC+ PNC 

 
13.4. Os Balanços deverão conter as assinaturas do (s) representante (s) legal (is) e do 
contador responsável da Proponente, devidamente registrados na Junta Comercial, bem 
como, os Termos de Abertura e de Encerramento do livro Diário, também registrados na Junta 
Comercial ou Cartório de Registro; 
13.4.1. As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenham balanço 
de encerramento do exercício, deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do 
livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive os termos de abertura e encerramento, 
e demonstrações contábeis consolidando seus direitos, obrigações e patrimônio líquido 
relativo ao período de sua existência; 
13.4.2. Para sociedade anônima, cópia autenticada da publicação do balanço patrimonial em 
Diário Oficial ou jornal de grande circulação da sede da licitante; 
Demonstrações contábeis realizados/elaborados via Escrituração Contábil digital através do 
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, deverão ser apresentados com autenticação 
da Junta Comercial; 
 
14. Qualificação Técnica  

14.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento em características, quantidades e prazos 
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o lote pertinente, mediante a apresentação 
de atestado (s) fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
14.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;  
14.3. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do 
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram 
prestados os serviços. 
 
15. Dos demais documentos e informações:  
15.1. Deverão apresentar ainda, Declaração, assinada por representante legal da proponente, 
de que: 
15.1.1. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta 
está em conformidade com as exigências do Edital; 
15.1.2. Declaração de que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 
anexos; 
15.1.3. Declaração de que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente 
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
15.1.4. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores 
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, 
salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, 
da Constituição; 
15.1.5. Declaração de que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de 
maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 
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16 de setembro de 2009, da SLTI/MP; 
15.2 Declaração de Enquadramento como ME ou EPP;  
15.3. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital;  
15.4 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação; 
15.5. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará 
a inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, com 
alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 
regularização; 
15.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da 
mesma; 
15.7. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido 
neste Edital; 
15.8. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro 
item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, 
somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e 
assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis; 
15.9. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação 
recairá sobre o (s) item (ns) de menor (es) valor (es) cuja retirada (s) seja (m) suficiente (s) 
para a habilitação do licitante nos remanescentes;  
15.10. A empresa deverá encaminhar as certidões fiscais e trabalhistas em nome da empresa 
licitante e também de seu sócio majoritário; 
15.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 
será declarado vencedor; 
15.12. As Certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data 
de emissão não superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data de 
abertura da sessão deste Pregão;  
 
16. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA   

16.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 
02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:  
16.2. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 
licitante ou seu representante legal;  
16.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins 
de pagamento; 
16.4. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso; 
16.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como, validade da 
proposta, marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada;  
16.6. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93);  
16.7. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 
extenso, prevalecerão estes últimos; 
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16.8. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais 
de um resultado, sob pena de desclassificação;  
16.9. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 
vínculo à proposta de outro licitante;  
 
 
17. DOS RECURSOS:  
17.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido 
o prazo de no mínimo vinte minutos para que qualquer licitante manifeste a intenção de 
recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer 
e por quais motivos, em campo próprio do sistema;  
17.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso;  
17.3. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante 
declarada vencedora.  
17.4. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 
outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses;  
17.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
17.6. Caberá à autoridade competente decidir os recursos contra ato do Pregoeiro, quando 
este mantiver sua decisão. 
17.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Sala da 
Comissão Permanente de Licitação da PMA/SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, 
situada na Travessa 27 de Dezembro, s/nº, centro, Afuá, Estado do Pará, CEP: 68.890-000. 
17.8. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.  
17.9. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Pregoeiro 
adjudicará o objeto e a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  
 
 
 
 
 
 
18. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  
18. A sessão pública poderá ser reaberta: 
18.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;  
18.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 
encerramento da etapa de lances; 
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18.1.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 
sessão reaberta;  
18.1.4. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com 
a fase do procedimento licitatório. 
 
 
19. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO   
19.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados;  
19.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório.  
19.3. Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato, estará sujeito às penalidades 
previstas no Item 26 – DAS SANÇÕES. Neste caso, o Pregoeiro examinará as ofertas 
subsequentes e a habilitação dos proponentes, observada a ordem de classificação, até 
apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente convocado para 
negociar redução do preço ofertado e, se for o caso, celebrar o Contrato.  
 
 
20. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
20.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário, o prazo de 05(cinco) dias, 
contados a partir da data de sua (s) convocação (ões), para assinar (em) a Ata de Registro 
de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair (em) do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
21.2. Alternativamente à (s) convocação (ões) para comparecer (em) perante o órgão ou 
entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-
la para assinatura, no meio eletrônico, para que seja (m) assinada (s) no prazo de 03 (três) 
dias, a contar da data de seu recebimento. 
20.3.O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo (s) licitante 
(s) vencedor (s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 
20.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o 
registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante 
vencedor e dos licitantes que aceitarem cotar preços iguais aos deste, observada a ordem da 
última proposta apresentada durante a fase competitiva, a descrição do (s) item (ns), as 
respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 
20.5. O Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços será de 12(doze) meses, a partir de 
sua data e assinaturas prorrogável nos termos da legislação Vigente, em especial, ao que 
determina o art. 12, do Decreto Federal nº 7892/2013. 
 
21. DO TERMO DE CONTRATO  
21.1. Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado 
poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato, que deverá ser assinado no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis contados de sua convocação.  
21.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.  
21.3. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que 
mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à 
assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de 
classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e 
comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções 
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previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
 
22. DO REAJUSTE 
22.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 
Contrato, anexo a este Edital. 
22.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, 
obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, 
de 2013. 
  
23. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO  

23.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 
Termo de Referência. 
 
24. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

24.1. As obrigações da Contratante e da Contratada estão previstas na Ata de Registro de 
Preços e na Minuta do Contrato, Anexo a deste Edital.  
 
25. DO PAGAMENTO 

25.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a 
este Edital.  
 
26. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
26.1. Iniciada a sessão do pregão, não cabe desistência das propostas ou lances e a 
proponente que se recusar a cumprir a obrigação, bem como vier a fazê-lo fora das condições 
e especificações por ela propostas inicialmente, estará sujeita, de acordo com a gravidade da 
falta e a critério da Prefeitura Municipal de Afuá, as seguintes sanções administrativas:  

i Advertência;  

ii Multa;  

iii Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a 
Administração;  

iv Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  
26.2. A multa a que se refere o item anterior será aplicada até o limite de 10% (dez por cento) 
do valor da adjudicação e, no caso de atraso não justificado devidamente, cobrar-se-á 0,1% 
por dia, sobre o valor da respectiva Nota de Empenho, o que não impedirá, a critério da 
Prefeitura Municipal de Afuá, a aplicação das demais sanções a que se refere o item 26 e 
seus subitens, podendo a multa ser descontada dos pagamentos devidos pela PMA, ou 
cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente.  
 
26.3. A Licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla 
defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais, tudo proporcionalmente ao 
grau de culpabilidade da conduta apenada, enquanto perdurarem os motivos determinados 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade; 
26.4. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla 
defesa por parte da adjudicatária, na forma da lei. 
 
27. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
27.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

mailto:licitacao.senge@gmail.com.


Travessa 27 de dezembro, s/n - Centro – CEP: 68890-000 - Afuá-PA – CEP 68.890-000 

E-mail: licitacao.senge@gmail.com.  
Setor de Licitações da PMA 

                                                                                            

                           ESTADO DO PARÁ 

                          PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ 

                   C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05 
 

 

27.2. A impugnação poderá ser realizada somente no sistema eletrônico.  
27.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias contados 
da data de recebimento da impugnação. 
27.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 
27.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no 
Edital. 
27.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 
27.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 
interessado. 
 
28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
28.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico;  
28.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro;  
28.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF; 
28.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação;  
28.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação; 
28.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório; 
28.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias e horários 
de expediente na Prefeitura Municipal de Afuá;  
28.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público; 
28.9.Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
28.10. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, www.afua.pa.gov.br, 
Portal do TCM - Licitações e www.portaldecompraspublicas.com.br e também poderá ser 

lido ou obtido na Sala da Comissão Permanente de Licitação do CENTRO 
ADMINISTRATIVO-SEMGE/SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, situada na Travessa 
27 de Dezembro, s/nº, centro, Afuá, Estado do Pará, CEP: 68.890-000, nos dias úteis, no 
horário das 08:00 às 14:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 
administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados; 
28.11. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata 
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desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das 
sanções administrativas, civis e penais cabíveis;  
29.12. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido; 
29.13. Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, o Pregoeiro 
poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais 
especializados; 
29.14. Toda a documentação apresentada neste edital e seus anexos são complementares 
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em 
outro será considerado especificado e válido;   
29.15. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, 
durante o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e 
proposta, desde que não contrariem a legislação vigente, sendo possível a promoção de 
diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme 
disposto no § 3°, do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93;  
29.16. O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a 
inabilitação do licitante;  
29.17. As decisões do Pregoeiro serão publicadas no site da Prefeitura Municipal, no 
endereço: www.afua.pa.gov.br e Portal do TCM – Licitações. 
29.18. A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos 
e condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a 
matéria; 
29.19. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a 
Prefeitura Municipal de Afuá revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, 
derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para 
conhecimento dos licitantes; 
29.20. Para atender a seus interesses, a Prefeitura Municipal de Afuá poderá alterar 
quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os 
limites estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei Federal n 8.666/93; 
29.21. A Prefeitura Municipal de Afuá poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a 
qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura;  
29.22. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 
Edital será o da Comarca de Afuá-PA.  
29.23. Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes anexos:  
Anexo I – Termo de Referência;  
Anexo II – Modelo de Proposta;   
Anexo III – Modelo de Declaração em relação ao trabalho de menores;   
Anexo IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos.  
Anexo V – Modelo de Declaração de Enquadramento de ME ou EPP. 
Anexo VI – Modelo da Minuta da Ata de Registro de Preços; 
Anexo VII – Modelo da Minuta do Contrato; 
Anexo VIII – Modelo de Declaração Independente de Proposta. 
 

Afuá/PA, 14 de março de 2023. 
 
 
 
 
 

MARCIO ANTÔNIO FERREIRA NERY 
Pregoeiro da PMA 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 
1– INTRODUÇÃO 

1.1 O presente Termo de Referência trata do Registro de Preços para eventual Contratação de 

Empresa para o Fornecimento de Gêneros Alimentícios perecíveis e panificação para atender o 

Gabinete do Prefeito, Secretarias Municipais, Fundos Municipais e outros órgãos desta 

Prefeitura, conforme especificações e quantitativos constantes deste Termo de Referência. 

 

 

2– JUSTIFICATIVA 

2.1 O presente Termo de Referência tem por objetivo estabelecer os requisitos e especificações, para 

aquisição de Gêneros alimentícios perecíveis e panificação, a fim de atender as necessidades o 

Gabinete do Prefeito, Secretarias Municipais, Fundos Municipais e outros órgãos desta Prefeitura, no 

sentido de melhor cumprir as necessidades finalísticas e administrativas, por um período de 12 (doze) 

meses, conforme especificações e quantidades estimadas constantes deste Termo de Referência. 

 

2.2. A escolha da modalidade de Pregão Eletrônico para a realização deste processo licitatório justifica-

se pela maior rapidez em sua execução e pela possibilidade de se obter preços mais vantajosos pela 

Administração, pela possibilidade que têm os licitantes de reduzir preços durante o próprio processo de 

escolha. 

 

2.3. Justificadamente, portanto, recomendamos por realizar-se a futura licitação, valendo-se do Sistema 

de Registro de Preços em virtude do exato enquadramento das necessidades nos requisitos fundamentais 

para utilização desse sistema, a saber: aquisições frequentes, quantitativo que não se pode definir 

previamente e necessidade de entregas constantes e parceladas. 

 

2.4. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a 

realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 

registrado em igualdade de condições. 

 

 

3-METODOLOGIA 

3.1 A presente licitação será realizada por meio de processo licitatório, na modalidade de Pregão 

Eletrônico para Registro de Preços, observando os dispositivos legais, notadamente os princípios da Lei 

n.º 10.520/2002 e da Lei nº 8.666/93. 

3.2 O julgamento das propostas será realizado pelo MENOR PREÇO POR LOTE. 

3.3. O julgamento das propostas será realizado por lote, discriminados no subitem 4.1 do termo de 

referência. 
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4- ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DO OBJETO  

 

LOTE I - HORTIFRUTIGRANJEIROS 

ITENS DESCRIÇÃO QUANT UNID MARCA 
PREÇO 

UNIT. 
PREÇO TOTAL 

1 

ABACAXI: De 1ª qualidade, frutos de 

tamanho médio, no grau máximo de 

evolução no tamanho.  Aroma e sabor 

característicos da espécie, sem 

ferimentos.  Acondicionados em sacos 

plásticos limpos, resistentes, próprios 

para utilização de alimentos. 

350 UNID   R$ 10,01 R$ 3.503,50 

2 

ABACATE: Abacate “in natura”, 

procedente de espécies genuínas e sãs, 

frescas, polpa íntegra e firme, coloração 

uniforme, casca lisa e firme. Isento de 

lesões de origem física, mecânica ou 

biológica matéria terrosa, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície 

externa, livre de enfermidades, insetos, 

parasitas e larvas. 

50 UNID   R$ 17,81 R$ 890,50 

3 

ABÓBORA: Fresca, tamanho e 

coloração uniformes, devendo ser 

desenvolvida, firme e intacta, isenta de 

material terroso e umidade externa 

anormal, livre de sujidades e resíduos de 

fertilizantes, parasitas e larvas, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. Acondicionados 

em sacos plásticos limpos, resistentes, 

próprios para utilização de alimentos. 

430 KG   R$ 8,83 R$ 3.796,90 

4 

ALFACE: Fresca, tamanho e coloração 

uniformes, devendo ser desenvolvida, 

firme e intacta, isenta de material terroso 

e umidade externa anormal, livre de 

sujidades e resíduos de fertilizantes, 

parasitas e larvas, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte. Cada maço deverá pesar 

em média 250g Acondicionados em 

sacos plásticos limpos, resistentes, 

próprios para utilização de alimentos. 

750 MAÇO   R$ 3,92 R$ 2.940,00 

5 

ALHO: Alho “in natura”, os dentes devem 

estar bem definidos, limpos, firmes, sem 

manchas e livre de broto. Isento de 

lesões de origem física, mecânica ou 

biológica, matéria terrosa, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície 

externa, livre de enfermidades, insetos, 

parasitas e larvas. Acondicionado em 

embalagem de redinha contendo até 1 

kg, com identificação do fabricante e 

439 KG   R$ 31,83 R$ 13.973,37 
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data de vencimento.  Validade mínima 

de 06 (seis) meses a partir da data de 

entrega. Embalagem de até 1 kg  

6 

BANANA: Tipo prata da região, de 1ª 

qualidade, frutos de tamanho médio, no 

grau máximo de evolução no tamanho.  

Aroma e sabor característicos da 

espécie, sem ferimentos. 

1445 KG   R$ 8,37 R$ 12.094,65 

7 

BATATA: Batata “in natura”, com a polpa 

intacta, limpa, firme e lisa, de tamanho 

uniforme, procedente de espécies 

genuínas, sãs e frescas. Isento de 

matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, 

livre de enfermidades, insetos, parasitas 

e larvas, sem manchas esverdeadas e 

livre de broto.  Embalagem de 1 kg. 

Embalagem de 01 kg.  

1370 KG   R$ 10,09 R$ 13.823,30 

8 

BETERRABA: Beterraba “in natura”, 

procedente de espécies genuínas e sãs, 

fresca, casca lisa e firme. Isento de 

broto, lesões de origem física, mecânica 

ou biológica, matéria terrosa, sujidades 

ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

Embalagem de 1 kg.  

390 KG   R$ 9,77 R$ 3.810,30 

9 

CEBOLA: Cebola branca “in natura”, 

fresca, com as extremidades firmes, cor 

brilhante, haste bem seca. Isento de 

broto, enfermidades, lesões de origem 

física, mecânica ou biológica, 

substâncias terrosas, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, 

insetos, parasitas e larvas. Embalagem 

de 1 kg. 

1020 KG   R$ 10,59 R$ 10.801,80 

10 

CEBOLINHA: “in natura”, procedente de 

espécies genuínas e sãs, frescas, polpa 

íntegra e firme, coloração uniforme, 

casca lisa e firme. Isento de lesões de 

origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, 

livre de enfermidades, insetos, parasitas 

e larvas. 

450 MAÇO   R$ 3,83 R$ 1.723,50 

11 

CENOURA: Cenoura “in natura”, fresca, 

com as extremidades firmes, cor 

brilhante, haste bem seca. Isento de 

broto, enfermidades, lesões de origem 

física, mecânica ou biológica, 

1116 KG   R$ 12,50 R$ 13.950,00 
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substâncias terrosas, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, 

insetos, parasitas e larvas. Embalagem 

de 1 kg 

12 

CHEIRO VERDE: De 1ª qualidade, 

hortaliça classificada como verdura, de 

cor verde, aspecto e cor próprios, isenta 

de sinais de apodrecimento, sujidades e 

materiais terrosos. Acondicionados em 

sacos plásticos limpos, resistentes, 

próprios para utilização de alimentos. 

Cada maço deverá ésar em média 

250g. 

3250 MAÇO   R$ 4,35 R$ 14.137,50 

13 

CHICÓRIA: Folhas inteiras, com talo, 

graúdas, sem manchas com coloração 

uniforme, intactas, firmes e bem 

desenvolvidas. Acondicionados em 

sacos plásticos limpos, resistentes, 

próprios para utilização de alimentos. 

Cada maço deverá ésar em média 

250g.  

450 MAÇO   R$ 3,97 R$ 1.786,50 

14 

CHUCHU: “in natura”, procedente de 

espécies genuínas e sãs, frescas, polpa 

íntegra e firme, coloração uniforme, 

casca lisa e firme. Isento de lesões de 

origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, 

livre de enfermidades, insetos, parasitas 

e larvas. 

350 KG   R$ 10,02 R$ 3.507,00 

15 

COUVE: De 1ª qualidade, tipo manteiga, 

de tamanho médio, talo verde, inteiros, 

coloração uniforme e sem manchas. 

Bem desenvolvidas, firme e intacta. 

Isenta de material terroso e umidade 

externa anormal, livre de sujidades, 

parasitas e larvas, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte. Acondicionados em sacos 

plásticos limpos, resistentes, próprios 

para utilização de alimentos. Cada 

maço deverá ésar em média 250g. 

1300 MAÇO   R$ 4,97 R$ 6.461,00 

16 

LARANJA: De 1ª qualidade, frutos de 

tamanho médio, no grau máximo de 

evolução no tamanho.  Aroma e sabor 

característicos da espécie, sem 

ferimentos.  Acondicionados em sacos 

plásticos limpos, resistentes, próprios 

para utilização de alimentos. 1 

embalagem com 10 und.  

105 CENTO   R$ 67,40 R$ 7.077,00 

17 
LIMÃO: “in natura”, procedente de 

espécies genuínas e sãs, frescas, polpa 
206 DÚZIA   R$ 6,24 R$ 1.285,44 
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íntegra e firme, coloração uniforme, 

casca lisa e firme. Isento de lesões de 

origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, 

livre de enfermidades, insetos, parasitas 

e larvas. 

18 

MAÇÃ: Maçã “in natura”, sem 

apresentar avarias de casca, 

procedente de espécie genuína e sã, 

fresca, com grau de maturação 

adequado para o consumo, sem 

apresentar avarias de casca. Isento de 

lesões de origem física, mecânica ou 

biológica matéria terrosa, sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície 

externa, livre de enfermidades, insetos, 

parasitas e larvas. Embalagem de até 5 

kg.  

6740 UNID   R$ 2,33 R$ 15.704,20 

19 

MAMÃO: De 1ª qualidade, frutos 

pesando em média 500g, no grau de 

maturação adequado para consumo.  

Aroma e sabor característicos da 

espécie, sem ferimentos. 

390 

UNID 

  R$ 9,50 R$ 3.705,00 

20 

MANGA: “in natura”, procedente de 

espécies genuínas e sãs, frescas, polpa 

íntegra e firme, coloração uniforme, 

casca lisa e firme. Isento de lesões de 

origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, 

livre de enfermidades, insetos, parasitas 

e larvas. 

48 

UNID 

  R$ 9,54 R$ 457,92 

21 

MELANCIA: De primeira qualidade; 

Pesando entre 08 a 10kgs; Casca 

integra, isenta de manchas e 

Perfurações, consistência firme, sem 

rachaduras e partes moles 

174 

UNID 

  R$ 6,61 R$ 1.150,14 

22 

MELÃO: “in natura”, procedente de 

espécies genuínas e sãs, frescas, polpa 

íntegra e firme, coloração uniforme, 

casca lisa e firme. Isento de lesões de 

origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, 

livre de enfermidades, insetos, parasitas 

e larvas. 

298 

UNID 

  R$ 10,42 R$ 3.105,16 

23 OREGANO 100 GRAMAS 50 PACT   R$ 16,31 R$ 815,50 
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24 

PEPINO: “in natura”, procedente de 

espécies genuínas e sãs, frescas, polpa 

íntegra e firme, coloração uniforme, 

casca lisa e firme. Isento de lesões de 

origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, 

livre de enfermidades, insetos, parasitas 

e larvas. 

450 KG   R$ 10,92 R$ 4.914,00 

25 

PERA: “in natura”, procedente de 

espécies genuínas e sãs, frescas, polpa 

íntegra e firme, coloração uniforme, 

casca lisa e firme. Isento de lesões de 

origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, 

livre de enfermidades, insetos, parasitas 

e larvas. 

150 UNID   R$ 4,53 R$ 679,50 

26 

PIMENTÃO: “in natura”, procedente de 

espécies genuínas e sãs, frescas, polpa 

íntegra e firme, coloração uniforme, 

casca lisa e firme. Isento de lesões de 

origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, 

livre de enfermidades, insetos, parasitas 

e larvas. 

734 KG   R$ 17,76 R$ 13.035,84 

27 

PIMENTINHA: “in natura”, procedente de 

espécies genuínas e sãs, frescas, polpa 

íntegra e firme, coloração uniforme, 

casca lisa e firme. Isento de lesões de 

origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, 

livre de enfermidades, insetos, parasitas 

e larvas. 

28 KG   R$ 19,96 R$ 558,88 

 28 

POLPA DE FRUTA ACEROLA: POLPA DE 

FRUTA - CONGELADA 

Sabor acerola. De 1ª qualidade, 100% 

natural, selecionada, isenta de 

contaminação, com SIM, SIE ou SIF.  

Acondicionada em embalagem 

plástica, limpa, não violada, resistente, 

que garanta a integridade do produto 

até o momento do consumo. A 

embalagem deve conter externamente 

os dados mínimos de identificação e 

procedência, número do lote, data de 

fabricação, validade e quantidade do 

produto.  Pacotes de 1Kg. 

3500 KG    R$ 21,00 R$ 73.500,00 

 29 
POLPA DE FRUTA GOIABA: POLPA DE 

FRUTA - CONGELADA 
3500 KG    R$ 21,17 R$ 74.095,00 
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Sabor goiaba. De 1ª qualidade, 100% 

natural, selecionada, isenta de 

contaminação, com SIM, SIE ou SIF.  

Acondicionada em embalagem 

plástica, limpa, não violada, resistente, 

que garanta a integridade do produto 

até o momento do consumo. A 

embalagem deve conter externamente 

os dados mínimos de identificação e 

procedência, número do lote, data de 

fabricação, validade e quantidade do 

produto.  Pacotes de 1Kg. 

30 

REPOLHO: “in natura”, procedente de 

espécies genuínas e sãs, frescas, polpa 

íntegra e firme, coloração uniforme, 

casca lisa e firme. Isento de lesões de 

origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, 

livre de enfermidades, insetos, parasitas 

e larvas. Embalagem de até 1 kg. 

1000 KG   R$ 10,83 R$ 10.830,00 

31 

TOMATE: “in natura”, procedente de 

espécies genuínas e sãs, frescas, polpa 

íntegra e firme, coloração uniforme, 

casca lisa e firme. Isento de lesões de 

origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, 

livre de enfermidades, insetos, parasitas 

e larvas. Embalagem de até 5 kg.  

1248 KG   R$ 12,36 R$ 15.425,28 

32 

UVA: “in natura”, procedente de 

espécies genuínas e sãs, frescas, polpa 

íntegra e firme, coloração uniforme, 

casca lisa e firme. Isento de lesões de 

origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, 

livre de enfermidades, insetos, parasitas 

e larvas. 

200 KG   R$ 28,36 R$ 5.672,00 

  TOTAL R$339.210,68 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTE - II     
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ITEM DESCRIÇÃO QUANT UND MARCA 
PREÇO 

UNIT 

PREÇO  

TOTAL 

33 

CARNE BOVINA MOÍDA: Carne bovina 

moída de primeira qualidade (Paulista, 

cabeça de lombo, pá ou chã). 

Proveniente de animais abatidos sob 

inspeção sanitária. Fresca e resfriada em 

cubos de 3cm², com cor, sabor e odor 

característicos do produto de boa 

qualidade, Embalados em sacos de 

polietileno transparente, cada 

embalagem deve conter até 05 kg, 

integra adequada e resistente, com 

rotulagem especificando o peso, tipo 

de carne, data de fabricação, data de 

validade e com registro de inspeção do 

órgão competente (SIF, SIE ou SIM). No 

momento da entrega o produto deve 

estar com a temperatura inferior a 10°. 

 6.690 KG   R$ 35,29 R$ 236.090,10 

34 

CARNE BOVINA SEM OSSO: Carne 

bovina, magra, de primeira qualidade 

(Paulista, cabeço de lombo, pá ou chã). 

Proveniente de animais abatidos sob 

inspeção sanitária. Fresca e resfriada, 

em cubos de 3cm2, com cor, sabor e 

odor característicos do produto de boa 

qualidade, Embalados em sacos de 

polietileno transparente, cada 

embalagem deve conter até 05 kg, 

integra adequada e resistente, com 

rotulagem especificando o peso, tipo 

de carne, data de fabricação, data de 

validade e com registro de inspeção 

animal (SIF, SIE OU SIM). No momento da 

entrega, o produto deve estar com a 

temperatura inferior a 10º. 

12.090 KG   R$ 46,13 R$ 557.711,70 

35 

CARNE BOVINA COM OSSO: Carne 

bovina, magra, de primeira qualidade 

(Paulista, cabeço de lombo, pá ou 

chã). Proveniente de animais abatidos 

sob inspeção sanitária. Fresca e 

resfriada, com cor, sabor e odor 

característicos do produto de boa 

qualidade, Embalados em sacos de 

polietileno transparente, cada 

embalagem deve conter até 05 kg, 

integra adequada e resistente, com 

rotulagem especificando o peso, tipo 

de carne, data de fabricação, data de 

validade e com registro de inspeção 

animal (SIF, SIE OU SIM). No momento 

1100 KG   R$ 35,83 R$ 39.413,00 
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da entrega, o produto deve estar com 

a temperatura inferior a 10º. 

  TOTAL R$ 833.214,80 

 

 

LOTE III - PÃES 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UNID MARCA 
PREÇO 

UNIT. 

PREÇO  

TOTAL 

36 

PÃO DE CHÁ: Pão massa fina, tipo chá, 

peso de 50g cada unidade, preparado 

a partir de matérias primas sãs, de 

primeira qualidade, isentas de matéria 

terrosa e parasitas e em perfeito estado 

de conservação. Isento de parasita, 

sujidades, larvas e material estranho. 

Acondicionado em embalagem de 

polietileno resistente e atóxico com 10 

unidades cada, contendo identificação 

do produto, marca do fabricante, prazo 

de validade, selo de inspeção do órgão 

competente, data de embalagem e 

peso líquido. Validade mínima de 05 

(cinco) dias a contar no ato da entrega. 

1 pacote de 10 und.  

51800 UNID. 

  

R$ 1,22 R$ 63.196,00 

37 

PÃO DE FORMA: Pão fatiado – Tipo 

sanduíche, Apresentando a superfície 

lisa, macia e brilhante, não quebradiça, 

miolo consistente. Peça fatiada, fatias 

com Aproximadamente 25g cada, 

composto de farinha de trigo, açúcar, 

gordura vegetal, leite, fermento 

biológico, ovos e sal. 

3540 UNID 

  

R$ 9,26 R$ 32.780,40 

3 

PÃO FRANCÊS: Apresentando a 

superfície lisa, macia e brilhante, não 

quebradiça, miolo consistente, 

composto de farinha de trigo, açúcar, 

gordura vegetal, leite, fermento 

biológico, ovos e sal. 

13000 UNID 

  

R$ 1,11 R$ 14.430,00 

  

PÃO BAGUETE: Apresentando a 

superfície lisa, macia e brilhante, não 

quebradiça, miolo consistente, 

composto de farinha de trigo, açúcar, 

gordura vegetal, leite, fermento 

biológico, ovos e sal. 

1200 UNID. 

  

R$ 2,44 R$ 2.928,00 

4 

PÃO MASSA FINA: Apresentando a 

superfície lisa, macia e brilhante, não 

quebradiça, miolo consistente, 

composto de farinha de trigo, açúcar, 

gordura vegetal, leite, fermento 

biológico, ovos e sal. 

1200 UNID. 

  

R$ 2,08 R$ 2.496,00 

  TOTAL R$ 115.830,40 
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  TOTAL GERAL  R$1.288.255,88 

 
 

5 -LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

5.1 Local de entrega: Prefeitura Municipal ou Secretarias de acordo com cada requisição. Os itens constantes 

na Nota de Empenho deverão ser entregues na sua totalidade, cada item de acordo com a quantidade solicitada. 

 

5.2 Não será aceito produtos sem condições de consumo, ou imperfeições oriundas do transporte do objeto 

contratual estabelecido. As mercadorias deverão ser entregues em condições ideais de consumo: íntegras, com 

as características próprias das espécies (cor, aroma, sabor e textura), em adequado estágio de maturação; em 

condições higiênico-sanitárias adequadas, ou seja, livre de pragas, insetos, danos físicos ou mecânicos, que 

afetem a aparência e facilitam a proliferação de bactérias deteriorantes. 

 

5.2.1 Os produtos deverão ter a sua data de vencimento claramente apresentada nas embalagens do produto. 

Devendo os referidos produtos aceitos, serem entregues com data de vencimento mínima de 10 dias após a sua 

entrega. 

 

 5.3 A (s) contratada (s) deverá (ão) entregar os produtos num prazo não superior a 03 (três) dias, contados a 

partir da data de recebimento da Ordem de Compra/Nota de Empenho, em dias úteis e nos horários 

compreendidos entre 08h00 às 14h00, em seus respectivos órgãos, conforme consta na requisição. 

 

5.4 Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega, só serão examinados quando formulados até o prazo limite 

de entrega. 

 

5.5. As despesas com transporte, descarregamento e separação de mercadoria correrão por conta do fornecedor 

que se responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte especial, quando o 

produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas relativas à entrega do 

produto até o devido atesto da nota fiscal, inclusive o frete;  

 

 

6- DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO 

6.1 O fornecedor deverá assegurar o pleno cumprimento das obrigações no prazo estipulado, na quantidade e 

qualidade dos materiais especificados e contidos neste termo. 

 

7- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.1   Apresentar atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprove o fornecimento em quantidades e características ao obeto desta licitação. 

7.2   Publicação da dispensa de registro e/ou notificação do produto conforme o caso. 

 

8 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 

8.1  Declaração subscrita por representante legal da licitante, elaborada em papel timbrado, atestando que: 

8.1.1   Inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a administração. 
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9 - DA FISCALIZAÇÃO 

9.1  A fiscalização dos materiais adquiridos será efetuada por servidor designado de acordo com o decreto 

municipal de FISCAL DE CONTRATO, nos termos do artigo 67, da Lei nº 8.666/93. 

9.2   A Fiscalização reserva-se o direito de executar, sempre que julgar necessário, a avaliação técnica dos bens 

adquiridos. 

 

10 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1 A empresa contratada obriga-se a manter atualizada, durante toda a execução do contrato, as condições de 

habilitação apresentadas na licitação. 

10.2   Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da licitação, sem prévia anuência da Prefeitura ou 

Secretarias. 

10.3  Arcar com eventuais prejuízos causados a Prefeitura Municipal de Afuá/PA e/ou terceiros, provocados 

por erros cometidos por seus empregados, na entrega dos produtos adquiridos. 

10.4  Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal de Afuá/PA todas as alterações eventualmente 

ocorridas no ato constitutivo da empresa contratada; 

10.5  Utilizar-se de forma privativa e confidencial das informações e documentos fornecidos pela Prefeitura 

Municipal de Afuá/PA para execução dos serviços. 

10.6   Facilitar a Prefeitura Municipal de Afuá/PA a conferência da qualidade dos materiais a serem entregues. 

10.7. Arcar com qualquer despesa no tocante à entrega, carga e descarga de produtos. 

 

 11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações contratuais; 

11.2 Promover os pagamentos dentro prazo de até 30 (trinta) dias, após o ateste no documento fiscal 

correspondente à aquisição dos bens, verificados e aceitos pela Prefeitura Municipal de Afuá/PA; 

11.3 Designar servidor do seu quadro de pessoal, para representá-la no acompanhamento e fiscalização 

dos bens adquiridos; 

11.4 Comunicar por escrito, por e-mail ou correspondência, à empresa contratada a respeito de qualquer 

irregularidade detectada na entrega dos produtos; 

11.5 Fornecer à empresa contratada todas as informações relacionadas com o objeto desta licitação, 

visando obter os melhores resultados na aquisição dos produtos constantes do referido Termo de Referência. 

11.6 Fornecer Atestados de Capacidade Técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações 

contratuais. 

 

12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

12.1 Por se tratar de Registro de Preço, para futura eventual aquisição, a Dotação orçamentária será 

informada quando da aquisição. 

 

13 - DA FORMA DE ENTREGA 

13.1 A entrega se dará de forma integral em relação aos quantitativos definidos na Ordem de Compra/Nota 

de Empenho. 

 

14 -FORMA DE CONTRATAÇÃO 

14.1 A contratação será efetuada com a assinatura de Ata de Registro de Preço e/ou contrato. 
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15- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1 Havendo atraso na entrega do(s) material(is) e/ou serviço(s), o fornecedor/prestador de serviços 

estará sujeito à multa de 0,1% ao dia de atraso sobre o valor total da OCS, ou parte não cumprida, limitado a 

10,00% (dez por cento). 

15.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplica 

ao contratado as seguintes sanções: 

 

I - Advertência. 

II - Multa. 

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 

pelo prazo de 2 (dois) anos. 

IV - Proibição de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 05(cinco) anos, nos termos do Art. 7 da lei 

10.520 /2002 e do Art. 28 do Decreto 5.450/2005. 

15.3 O descumprimento total ou parcial da obrigação assumida pelo fornecedor poderá ensejar também a 

aplicação das penalidades previstas nos artigos 86 a 88, inclusive, da Lei 8666/93, bem como a multa rescisória 

de 10% (dez por cento) sobre o valor global atualizado no contrato. 

15.4 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 

entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo 

ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios e, será descredenciado no Cadastro de Fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta 

Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 

cominações legais. 

 

 

 

 

MARCIO ANTONIO FERREIRA NERY 

PREGOEIRO 
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2023 

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA 
 
 
Pregão Eletrônico nº 007/2023  
 
À Prefeitura Municipal de Afuá/PA 
A/C: Sr. (a) Pregoeiro (a)  
Prezado Senhor (a), 
 
 
A empresa  , com sede na Rua/Av. , 
inscrita   no CNPJ   sobo nº , abaixo assinada por seu representante legal, interessada na 
participação do presente pregão, apresentar proposta comercial, nas seguintes condições: 
 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTDDE MARCA VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

      

      

      

 
Validade da Proposta  
Declaramos na proposta de que os preços apresentados incluem todos os custos e 
despesas, tais como, e sem se limitar a: custos direitos e indiretos, tributos incidentes, taxa 
de administração, produtos, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e 
outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos. 
Declaramos que o fornecimento dos materiais poderá ser feito de forma total ou parcial, e 
sua entrega realizada no prazo de 
até (    ) dias, contados após cada solicitação, mediante o recebimento da Ordem 
de Fornecimento expedida pela Prefeitura, Secretariais e Fundos Municipais. 
Declaramos que estamos de acordo com todas as condições do Edital. 
Indicamos como representante para assinatura do contrato/ata de registro o Sr (a). , 
estado civil, profissão, nº do CPF e Carteira de Identidade, domicílio e cargo na empresa. 
Endereço eletrônico: __________________________________  
CONTATO: _______________  
 
Data:   Assinatura:   
Nome do representante legal do Proponente:   
Carimbo do CNPJ.  
  

mailto:licitacao.senge@gmail.com.


Travessa 27 de dezembro, s/n - Centro – CEP: 68890-000 - Afuá-PA – CEP 68.890-000 

E-mail: licitacao.senge@gmail.com.   
Setor de Licitações da PMA 

 

                                                                                            

ESTADO DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO 

                           PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ 

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05 
 

 

 

 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2023 

ANEXO III - MODELO DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES 
 

 
 

(Nomeda Empresa) ,   inscrita   no   
CNPJ/MF nº 
________________,por  intermédio  de  seu(ua)  representante  legal   o(a)   Senhor(a)
  , portador(a) do Registro
 Geral nº. 
 e CPF/MFnº , DECLARA, 
para efeitos do Pregão Eletrônicol nº 007/2023 e para fins do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal de 1998 e disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, 
acrescido pela Lei nº. 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/2002, que não 
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 (dezesseis anos). Ressalva: emprega menor, a partir de 14 
(quatorze) anos, na condição de aprendiz. Observação: se a licitante possuir maiores 
de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 
Local edata  (Nome e 
assinatura dorepresentante) 
*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante. 
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2023 

ANEXO IV - MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 
 
(Nome da Empresa) , CNPJ/MFnº 
 sediada endereço 
completo)   , por intermédio de seu(ua) 
representante  legal o(a)Senhor(a)    , portador(a) 
do  Registro Geral nº.  e CPF/MF 
nº   , DECLARA sob as penas da lei, que 
até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Pregão Eletrônico nº 
007/2023, realizado pelo Município de Afuá/PA, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
 
Local edata  (Nome e assinatura do 
representante). 
 
*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante. 
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2023 

ANEXO V - MODELO DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 
(Nome da Empresa)  , inscrita no CNPJ 
no , por intermédio deseu representante legal, o(a) Sr(a). 
 , portador(a) da Carteira de Identidade
 nº 
 e do CPFno , DECLARA, para fins de 
comprovação no Pregão Eletrônico 007/2023, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 
penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 
 
() MICROEMPRESA, conforme IncisoI do artigo 3º da Lei Complementarnº123, de 14/12/2006; 
 
(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 
123, de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do 
parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
Local e data 2023.  
 
(Nome e assinatura dorepresentante) 
*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante. 
 
 
OBS.: 

1) Assinalar com um “X” a condição daempresa. 

2) Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, antes da abertura da Sessão, e 
separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas 
empresas que pretenderem se beneficiar do regime diferenciado e favorecido previsto Lei 
Complementar nº123/2006. 
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ANEXO VI – MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2023 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX 

 

Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Afuá, Estado de Pará, na sede da Prefeitura 
Municipal de Afuá, de um lado o MUNICÍPIO DE AFUÁ, através da XXXXXXXX, inscrita no 

CGC/MF sob o n.º XXXXX, neste ato representado pelo Secretário (a) Municipal de XXXXX,  
XXXXXXXXXXX, XXXXX, XXXX, XXXXX, inscrito no CPF sob nº XXXXXX, residente na cidade 

de Afuá-PA, doravante denominado e do outro lado a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita 
no CNPJ sob o n.º xxxxxxxxxxxxxxxxx, e Inscrição Estadual n.º xxxxxxxxxxxx estabelecida na 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, n.º xxxxxxx bairro xxxxxxxxxxxx, cidade de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
CEP: xxxxxxxxxxxxxx,  e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx neste ato representada pelo Sr. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador do RG n.º xxxxxxxxxxxxxxxx e CPF n.º 
xxxxxxxxxxxxxxxx doravante denominada “PROMITENTE FORNECEDORA”, nos termos do 

artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520/2002 e alterações 
posteriores, que regulamenta o Pregão Eletrônico e Registro de Preços e das demais normas 
legais aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 007/2023, para 
REGISTRO DE PREÇOS, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as 
disposições da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:  
1.1- Registro de Preços para eventual Contratação de Empresa para o Fornecimento de Gêneros 
alimentícios perecíveis e panificação para atender o Gabinete do Prefeito, Secretarias Municipais, 
Fundos Municipais e outros órgãos desta Prefeitura. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1 – A presente ata de registro de preços terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar 
da data de sua assinatura. 
2.2 - Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de validade desta 
Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não está obrigada a aquisição/contratação, 
exclusivamente por seu intermédio, do objeto/contratação referido na cláusula primeira, podendo 
utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie ao Fornecedor, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário 
do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
2.3 - Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e 
condições constantes do edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 007/2023, que a precedeu e integra 
o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno 
conhecimento das partes. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante 

prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, 

quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu 

interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos 

preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação. 
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Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 

observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 

independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique 

as obrigações assumidas com o Contratante. 

 

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos registrados na presente 

Ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

4.1 - O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as 

especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 03 (três) dias 

da expedição da mesma. 

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas 

no item 26 do Edital em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 - O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura 

(nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade 

e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento 

definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o 

Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade 

contratante para fins liquidação. 

5.2 - A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total 

conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO. 

5.3 – As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país e com o CNPJ da 

empresa detentora da Ata de Registro de Preços. 

 

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de 

ordem bancária, o qual ocorrerá em 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos 

materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas. 

 

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser 

efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às 

condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do 

processo próprio. 

 

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura 

ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao 

crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, 

se necessário. 

 

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 
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tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização 

financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo 

adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM=I x N x VP 

 

Onde: 

 

EM= Encargos Moratórios 

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. 

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga; 

TX = percentual da Taxa anual = 6% 

I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 

 

I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 

          365                365 

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a 

ocorrência. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem. 

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, 

mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 

007/2023, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às 

fornecedoras as seguintes sanções: 

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do 

representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a 

empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da 

Administração; 

II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das 

obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não 

entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada 

oficialmente; 

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução 

total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 

comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao 

contratante pela não execução parcial ou total do contrato. 

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto 

perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
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a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de 

validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida 

para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-

se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro 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. 

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da 

perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos 

pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de 

fornecedores da entidade contratante no, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá 

ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais 

cominações legais. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

8.1A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no 

art. 65, da Lei nº 8.666/1993. 

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução 

daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados. 

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-

se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à 

negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 

assumido. 

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais 

fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 

compromisso, o Contratante poderá: 

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do 

pedido do fornecimento; 

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da 

Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa.  

 

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 - O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de 

suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a 
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verificação ao representante designado pela contratante. 

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e 

deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das 

respectivas notas fiscais; 

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma: 

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do 

material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e 

especificações técnicas. 

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua 

consequente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas 

partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo 

administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 

 A pedido, quando: 

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos 

ou de força maior; 

- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos 

preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material. 

 

 Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando: 

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 

no mercado; 

- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 

- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas; 

- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata 

de Registro de Preços; 

- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na 

Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 

 

 Automaticamente: 

- por decurso de prazo de vigência da Ata; 

- quando não restarem fornecedores registrados; 

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido 

apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso 

haja nova ordem de registro. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS 

ORDENS DE COMPRA 

11.1 – As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso 

a caso, pela contratante. 
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Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total 

ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

12.1 - O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando 

solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de 

até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de 

registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata. 

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, 

a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO 

13.1 - Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente 

Ata de Registro de Preços, constam do Encarte, que se constitui em anexo à presente Ata de 

Registro de Preços. 

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período 

de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

14.1 - A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e 

contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

15.1 - São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato: 

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da 

contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal 

especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 007/2023 e a 

proposta da empresa classificada em 1º lugar. 

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das 

disposições constantes das Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002  e demais normas aplicáveis. 

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, 

condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante. 

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Afuá/PA, 

com exclusão de qualquer outro. 

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem. 
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Afuá/PA,  ..... de ....... de 2023. 

 

 
MUNICÍPIO DE _______________________________________ 

C.N.P.J.  nº   
CONTRATANTE 

 
 

................................................... 
C.N.P.J. nº.................... 

CONTRATADO 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023 
                                 ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO Nº___/2023. 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO     DE     
AFUÁ/PMA ATRAVÉS DO FUNDO OU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXX,   
E A EMPRESA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX COMO 
ABAIXO MELHOR SE DECLARAM: 

 
MUNICÍPIO DE AFUÁ – PREFEITURA, FUNDO OU SECRETARIA , representado neste ato 
pelo(a) Senhor(a) Prefeito ou Secretário(a), xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, 
xxxxxxxxxx, regularmente inscrita no CPF/MF: xxxxxxxxxxxxxx e no RG sob o nº 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, residente na cidade de Afuá-PA, denominado simplesmente      
CONTRATANTE,      e      de      outro      lado,      a     empresa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com endereço naXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nº 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita   no    CNPJ.    (M.F)sob    o nº 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, representado(a) pelo (a) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, titular do CPF: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e RG nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX residente e 
domiciliado em XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nºXXXXXX, CEP: 
XXXXXXXXXXX, doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente contrato, na 
conformidade das Cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA I – Do Objeto:  
1.1 Registro de Preços para eventual Contratação de Empresa para o Fornecimento de Gêneros 
alimentícios perecíveis e panificação para atender o Gabinete do Prefeito, Secretarias Municipais,  
Fundos Municipais e outros órgãos desta Prefeitura. 
 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTDDE MARCA VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

      

      

      

 
 
CLÁUSULA II - Do Preço e das Condições de Pagamento  
O preço ajustado para execução do presente contrato é o valor total de R$_________ ( ). 
O pagamento será creditado em conta corrente da contratada através de ordem bancária, 
no prazo de até 30 (trinta) dias, após a certificação que o objeto foi entregue, mediante 
apresentação de Nota de Empenho acompanhada da Nota Fiscal, onde esta será atestada 
pelo responsável do departamento recebedor competente. 
 
CLÁUSULA III - Da Vigência - A vigência do objeto deste Contrato será 12 (doze) meses a contar 
da assinatura. 
 
CLÁUSULA IV - Do Orçamento 
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4.1. As despesas decorrentes deste correrão por conta de recursos previstos no Orçamento da 
Prefeitura Municipal de Afuá. 
 
CLÁUSULA V – DA FISCALIZAÇÃO  
5.1.  O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato será exercida pelo (a) Servidor (a) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, designado (a) pela CONTRATANTE, em conformidade com o 
disposto no art. 67 da Lei n° 8.666/93. 
5.2.  A CONTRATANTE se reserva ao direito de, sempre que julgar necessário, verificar, por meio 

de agente técnico credenciado ou de seus funcionários, se as prescrições das normas deste 
Contrato estão sendo cumpridas pelo fabricante/fornecedor. Para tal, o mesmo deverá garantir ao 
agente técnico credenciado livre acesso às dependências pertinentes da empresa. 
 
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
6.1.  Compete à CONTRATANTE: 
6.1.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos itens objeto deste 
Contrato, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas 
detectadas. 
6.1.2. Comunicar prontamente à CONTRATADA qualquer anormalidade no objeto deste Contrato, 
podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições 
estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I do Edital do Pregão. 
6.1.3. Realizar os atos relativos à cobrança do cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações 
assumidas neste Contrato e aplicar sanções, garantida a ampla defesa e o contraditório, 
decorrentes do descumprimento dessas obrigações, informando as ocorrências a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE AFUÁ, Órgão Gerenciador do Registro de Preços. 
6.1.4. Notificar previamente à CONTRATADA quando da aplicação de sanções administrativas. 
6.1.5. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor antes dos atos relativos à 
assinatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de 
extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária. 
6.1.6. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido neste Contrato. 
6.2.  Compete à CONTRATADA: 
6.2.1. Envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos 
encargos que lhe são confiados. 
C6.2.2. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições 

contidas no Termo de Referência, no Edital e na Ata de Registro de Preços, inclusive quanto ao 
compromisso de fornecimento do quantitativo contratado por meio deste instrumento. 

4.1 6.2.3. Entregar os itens objeto deste Contrato no(s) prazo(s) máximo(s) e demais 
condições descritas(s) no Termo de Referência – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico e neste 
Contrato, no Almoxarifado (de cada solicitante) xxxxxxxxxxxx, localizado na 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nº xxxxx, xxxxxxxxx, Afuá/PA. 
6.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto 
deste Contrato em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos 
empregados ou da execução de serviços. 
6.2.5. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE, a 
usuários participantes ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos 
seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver 
sujeita. 
6.2.6. Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros, sejam 
fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 
6.2.7. Manter, durante toda a execução do objeto deste Contrato, em compatibilidade com as 
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obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus 
Anexos. 
6.2.8. Informar à CONTRATANTE a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou 
indiretamente, na regularidade do fornecimento. 
6.2.9.    Prestar informações relativas à execução deste Contrato a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
AFUÁ, na qualidade de Órgão Gerenciador do Registro de Preços, sempre que solicitado. 
CLÁUSULA VII - Do Reajustamento de Preço - CONTRATANTE E CONTRATADO, acordam 
que os preços consignados na proposta ficarão irreajustáveis salvo para restabelecimento do 
equilíbrio econômico e nos termos da Lei nº.8.666/93 e alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA VIII - Da Rescisão Contratual: 
7.1 – Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Prefeitura, Secretariais e Fundos 

Municipais, ou bilateralmente, atendidas sempre a conveniência administrativa e quando ocorrer 
situações previstas no Art. 78 e 79 da Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA IX – Norma Aplicada: 

8.1. Aplica-se o presente Contrato as disposições constantes na Lei Federal 10.520/2002, Lei 
Estadual nº. 6.474/2002 e Lei Federal 8.666/93 e demais alterações posteriores assim como as 
regras estabelecidas no edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 – REGISTRO DE PREÇO 
Nº 007/2023. 
CLÁUSULA X – Sanções Administrativas: 
10.1 O descumprimento das obrigações e demais condições do Contrato sujeitará a contratada às 
seguintes sanções, quando for o caso: 

I. Advertência; 

II. Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com o Município; 

III. Multa de 0,1% ao dia e até 10% (dez por cento) do valor da nota de empenho ou solicitação 
de compra, pelo atraso na entrega dos produtos; 

IV. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos. 
 
CLÁUSULA XI- Do Foro: 
Fica eleito o foro da Comarca de Afuá, para dirimir os conflitos oriundos do presente instrumento, 
quando não puderem ser dirimidos pela Prefeitura, Secretarias e Fundos Municipais. 
 
E, por estarem de pleno acordo, CONTRATANTE e CONTRATADA, assinam o presente em 02 
(duas) vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas para que produza os efeitos 
legais. 
 
Afuá(PA), de de 2023. 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
Secretário Municipal  
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Representante  
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2023 
ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
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 (nome empresarial   da  
licitante), inscrita no CNPJ nº:  com sede na
 , por intermédio deseu representante legal, o(a)Sr.(a) , infra-assinado,      
portador(a)         da         Carteira         de         Identidade     nº___e do CPF/MF 
nº______, para fins do disposto no edital, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o artigo nº 
99 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação na licitação, Pregão Eletrônico 
nº 007/2023 que: 

a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de 
maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, 
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer ou troparticipante potencial 
ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada 
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da licitaçãoacima mencionada quanto a participar ou não 
da referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não 
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da 
referida licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não 
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
integrante do Município de Afuá antes da abertura oficial das propostas; 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 

 , de de 2023. 
 
 
 

(assinatura do representante legal) 
 
 
Observação: Esta Declaração deverá ser entregue fora dos envelopes de “Proposta de 
Preços” e de “Documentos de Habilitação”.  
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