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MODELO” DE RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL  

PREGÃO PRESENCIAL SRP - N°. 029/2021 
Processo Administrativo nº. 074/2021 

RAZÃO SOCIAL: ________________________________________________ 

NOME FANTASIA:_______________________________________________ 

CNPJ:___________________________________________________________  

ENDEREÇO COMPLETO:_________________________________________ 

E-MAIL: _________________________________________________________  

TELEFONE: ( )____________________________________________________  

NOME P/ CONTATO:______________________________________________  

 

Recebemos, por intermédio de acesso à página 

https://joseporfirio.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ ou retirada presencial, nesta data, 

cópia do instrumento convocatório e dos anexos da licitação acima identificada.  

  

Local, __________de_______________________ de 202_  

 

Senhor Licitante, Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de 

Senador José Porfírio e essa empresa, solicito preencher o recibo de entrega do edital e 

remeter ao Pregoeiro e Equipe de Apoio por meio do e-mail: cplsouzel@gmail.com até 

um dia antes da abertura do certame licitatório. A não remessa do recibo exime-nos da 

comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório. 
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EDITAL 
 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 029/2021 - PMSJP. 
Processo Administrativo nº. 074/2021 

 

 

TIPO:        Menor Preço por ITEM; 

 

OBJETO: Seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, para o “Registro de 

preços para eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados ao 

abastecimento das Secretarias Municipais e Fundos Municipais da Prefeitura 

Municipal de Senador José Porfírio/PA”, conforme especificações constantes do 

Termo de Referência (Anexo I). 

 

ABERTURA:   26/10/2021, às 09:00 horas, no Setor de Divisão de Licitações e Contratos da Prefeitura 

Municipal de Senador José Porfírio, sito a Rua Marechal Assunção, nº. 116, Bairro Centro, CEP 68.360-

000 – (Prédio da Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio) – Senador José Porfírio/PA. Decorridos 

10 (dez) minutos do horário acima estabelecido, o Pregoeiro dará início à abertura dos envelopes, não 

sendo permitido, a partir de então, o recebimento de quaisquer outros envelopes. Na hipótese de não haver 

expediente nesta data, a abertura da licitação ocorrerá no primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e 

local. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO através do Pregoeiro e Equipe de 

Apoio, instituído pela Portaria nº. 093/2021 PMSJP/GP de 18 de maio de 2021 torna público que realizará 

licitação, conforme descrito abaixo, e que observará aos preceitos de direito público e, em especial, às 

disposições Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, a 

Lei n°. 10.711 de 05 de agosto de 2003, Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

Lei Complementar n° 147 de 07 de agosto de 2014, Lei Estadual n°. 7.389, de 01 de abril de 2010, 

Decretos n°. 3.555 de 08 de agosto de 2000, Decreto n° 7.892 de 23 de janeiro de 2013, Decreto n° 

8.250 de 23 de maio de 2014, Decreto Municipal nº 009/2010, legislação correlata e demais exigências 

previstas neste Edital e seus Anexos: 

 

ATENÇÃO: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO recomenda aos 

licitantes que leiam com atenção o presente Edital e seus anexos. 

 

O Edital poderá ser obtido no Setor de Divisão de Licitação e Contratos, sito a Rua Marechal Assunção, nº. 

116, CEP 68.360-000, Bairro Centro, prédio da Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio/PA ou no 

site da Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio https://joseporfirio.pa.gov.br/categoria/licitacoes/. 

Vale pontuar que o referido Ato Convocatório e seus Anexos foram incluídos no site do TCM/PA:  

https://www.tcm.pa.gov.br/. 

 

1 - DO OBJETO 

 

1.1. Constituem objeto do presente certame a seleção e contratação de pessoa jurídica, do ramo pertinente, 

para o “Registro de preços para eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados ao 

abastecimento das Secretarias Municipais e Fundos Municipais da Prefeitura Municipal de Senador 

José Porfírio/PA”, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I). 
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1.2 - Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a 

realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o 

primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação. 

 

1.3. Quando se tratar de quantidade estimada não constitui qualquer compromisso futuro para as Secretarias 

Municipais e Fundos Municipais da Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio/PA; 

 

2 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

2.1 - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua 

assinatura. 

 
2.2 - Após a homologação do resultado da licitação, a Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio, 

convocará ou encaminhará ao licitante vencedor, a seu exclusivo critério, a Ata de Registro de Preços para 

assinatura. 

 
2.3 - O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preço é de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do seu 

recebimento; 

 

2.4 - Durante a vigência da Ata de Registro de Preço poderão ocorrer várias solicitações de fornecimento 

dos objetos desta licitação, inclusive simultaneamente. 

 

3 - DO ÓRGÃO GERENCIADOR, PARTICIPANTE E ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS. 

 

3.1 – O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços responsável pela condução do conjunto de 

procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente é a 

Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio; 

 

3.2 - Os órgãos participantes desta Ata de Registro de Preços são: Fundo Municipal de Saúde de Senador 

José Porfírio, Fundo Municipal de Assistência Social de Senador José Porfírio, Secretaria Municipal de 

Administração de Senador José Porfírio, Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Senador José 

Porfírio, Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Desporto e Lazer de Senador José Porfírio, 

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de Senador José Porfírio, Secretaria Municipal de 

Infraestrutura de Senador José Porfírio. 

 
3.3 - Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, 

poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado 

do certame licitatório, mediante anuência da Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio – Órgão 

Gerenciador. 

 
3.4 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata 

de Registro de Preços, deverão consultar o da Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio para 

manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

 

3.5 - As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro de Preços não 

poderão exceder, por órgão ou entidade, a 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. 
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3.6 - O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, 

ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e 

órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

 
3.7 - O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à Ata após a primeira aquisição ou contratação 

por órgão integrante da Ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição 

ou contratação pelo órgão gerenciador. 

 
3.8 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 

contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata. 

 

3.9 - Caberá ao fornecedor beneficiário, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação 

ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras 

decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 

4- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 

4.1 - Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que exercem as atividades compatível com o objeto 

deste certame, quanto as empresas que se enquadrarem como Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, em que deverá 

ser comprovado mediante apresentação de Declaração, nos termos do modelo que consta no Anexo VIII 

deste Edital, firmada pelo representante legal da empresa, ratificando não haver nenhum impedimento 

previsto no art. 3º, § 4º, da referida lei. A não entrega desta declaração indicará que a licitante optou por 

não utilizar os benefícios previstos na supracitada. 

 

4.2 - Poderão participar desta licitação as empresas que: 

 

4.3 - Atendam às condições deste Edital e apresentem os documentos nele exigidos. 

 

4.4 - Não estejam sob processo de falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou cumprindo 

pena de suspensão ou sob declaração de inidoneidade, que lhes tenham sido aplicadas, por força da Lei nº 

8.666/93. 

 

4.5 - Não estejam reunidas em consórcio e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si. 

 

4.6 - Não poderão participar deste certame: servidor, entidade Contratante ou responsável pela licitação. 

 

4.7- Não será admitido na licitação empresas punidas, no âmbito da Administração Pública, com as sanções 

prescritas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, enquanto durar a punição. 

 

4.8 - Não é permitida a formação de consórcios para a participação desta licitação. 

 

4.9. Conforme instituído no art. 48, I, da Lei Complementar nº. 123/2006, ficam reservados, 

EXCLUSIVAMENTE para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, os itens deste certame cujos 

valores forem de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

 

4.10. Nos itens em que não seja o caso de aplicação no 4.9, fica reservada a cota até 25% (vinte e cinco por 

cento) do item para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, ficando cientes as 

empresas que não se enquadrarem na condição de ME e EPP de que suas propostas deverão se limitar a 

75% (setenta e cinco por cento) de cada item. 
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4.12. No caso de não comparecimento de microempresas e empresas de pequeno porte, será oportunizado 

aos licitantes vencedores a adequação das propostas de modo a comportarem a integralidade dos itens, 

respeitando o preço unitário dos produtos apresentados na proposta inicial. 

 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO (ENVELOPE “A”): 

 

5.1 – Só poderá deliberar em nome do proponente, formulando ofertas/lances de preços praticar demais 

atos pertinentes ao certame, o representante munido dos seguintes documentos: 

 

a) Cópia da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente com foto; 

 

b) Instrumento público ou particular de procuração ou Termo de Credenciamento (Anexo III) com firma 

reconhecida com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, em nome do proponente; 

 

c) Cópia do registro comercial (se for empresa individual) ou cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, devidamente registrado (se sociedades comerciais) ou cópia do registro do ato constitutivo 

(se sociedades civis); 

 

d) Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, Anexo V; 

 

e) Declaração de Inexistência de Fato Superveniente, Anexo VI; 

 

f) Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Anexo VIII; 

 
f-1) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

DIGITAL expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o 

caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 

artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do 

Comércio – DNRC;  

 

f-2) A presente Certidão deverá ser atualizada a cada alteração contratual ou registro de balanço.  

 

f-3) Caso não apresente a mesma perderá as prerrogativas da LC nº.123/2006.  

 

f-4) O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art. 

3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, no ano fiscal anterior, sob pena de ser declarado inidôneo 

para licitar e contratar com a administração pública, sem prejuízo das demais sanções, caso 

usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos no Decreto nº. 8.538/15 
 

5.2 – Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de um 

licitante; 

 

5.3 – Se o representante for sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente deverá 

apresentar a carteira de identidade ou outro documento equivalente com foto, juntamente com a cópia 

autenticada do Estatuto, Contrato Social ou equivalente que expresse seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura, acompanhado dos documentos contidos no subitem 

5.1, alíneas: “d” “e” “f”; 

 

5.6 – Caso o credenciamento seja efetuado por meio de procuração por instrumento público ou particular o 

licitante fica dispensado de apresentar o documento especificado no subitem 6.1 alínea “c”. 
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5.7 - A não apresentação ou incorreção dos documentos de que trata os subitens acima especificados não 

implicará na inabilitação da licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e responder pela 

mesma. 

 

5.8 - O licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus poderes estará 

impedido de apresentar lances, formular intenção de recurso ou manifestar-se, de qualquer forma, durante a 

sessão. 

 

5.9 – Os documentos deverão ser apresentados no processo original com cópias que serão autenticados pelo 

Pregoeiro em até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da sessão, ou por cópias autenticadas em cartório, 

devendo, no entanto, estarem perfeitamente legíveis e sem qualquer emenda ou rasura. 

 

6 - DOS ENVELOPES: 

 

6.1 - A entrega da proposta comercial e dos documentos de habilitação será feita no local, data e horário 

indicados no preâmbulo do presente Edital, em envelopes distintos, devidamente lacrados, contendo 

referência ao presente certame e indicando as seguintes informações: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO. 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 029/2021-PMSJP 

ENVELOPE “A” - CREDENCIAMENTO 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

TELEFONE: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO. 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 029/2021-PMSJP 

ENVELOPE “B” - PROPOSTA COMERCIAL 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

TELEFONE: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO. 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 029/2021-PMSJP 

ENVELOPE “C” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃOSOCIAL: 

CNPJ: 

TELEFONE: 

 

6.2 - No caso da Sessão do Pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as 

suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda do pregoeiro e serão 

exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na Sessão marcada para o prosseguimento dos 

trabalhos. 

 

7 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE “B”: 

 

7.1 - A proposta deverá ser apresentada em papel A4 timbrado da empresa e nele faça constar todos os 

dados, tais como (nome de fantasia, razão social, CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, endereço 

completo, telefones. Fax, email – se houver), em 01 (uma) via, datilografada ou digitada, datada e assinada 

na parte final, rubricada em todas as suas folhas pelo representante legal da licitante, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas, ou ressalvas. 
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a) Orçamento discriminado em preços unitário e total para os produtos a serem fornecidos, em algarismos e 

por extenso para cada item, com no máximo duas casas decimais, em moeda corrente nacional, sendo que o 

preço proposto na proposta escrita e naquele que por ventura vier a ser ofertados através de lances verbais, 

estão incluídos todos os impostos, taxas, emolumentos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

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

comissões, fretes, despesas financeiras e operacionais, bem como outras despesas de qualquer natureza que 

se fizerem indispensáveis à perfeita execução do objeto da licitação; 

 

b) Deverá o licitante vencedor apresentar nova proposta escrita no novo valor adjudicado, no prazo máximo 

de 24 horas;  

 

c) Prazo mínimo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data da reunião do Pregão. Se 

na proposta não constar prazo de validade, subentende-se 60 (sessenta) dias; 

 

d) Os produtos deverão ser entregues, conforme a necessidade da Prefeitura Municipal de Senador José 

Porfírio, mediante requisição e devidamente assinada por seu representante legal, ou outra pessoa com 

poderes para tanto; 

 

e) Descrição e especificação claras e completas do objeto a serem fornecidos, de acordo com as 

especificações técnicas (Anexo I), informando-se a marca, preços unitários e totais dos itens; 

 

f) Em caso de divergência entre os preços unitários e totais, serão considerados os primeiros entre os 

expressos em algarismos; 

  

g) Indicar o nome completo e a qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, número da carteira 

profissional ou RG, CPF, endereço completo e telefone) do responsável legal da empresa que assinará o 

contrato, informando o cargo que ocupa na empresa; 

 

h) Na proposta deverá indicar o nome do Banco, código da Agencia e número da Conta Corrente para 

efeito de pagamento; 

 

i) A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de 

preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital. 

 

j) Iniciada a abertura dos envelopes contendo as propostas, não mais caberá desistência das mesmas, nos 

termos do § 6º do art. 43 da Lei nº. 8.666/93, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e 

aceito pelo pregoeiro; 

 

k) Não serão aceitas as propostas ou documentos enviados via fax ou meio eletrônico. 

 

7.2. Obrigatoriamente a empresa licitante deverá solicitar junto ao Pregoeiro e Equipe de Apoio da 

Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio de forma presencial ou eletrônica através do e-mail: 

cplsouzel@gmail.com, apresentando certidão de CNPJ, para a geração da “Planilha Padrão dos 

produtos e quantitativos” objeto desta licitação, no qual deverá cotar os preços na forma solicitada 

no modelo, sendo que deverá apresentar dentro do envelope “2”  mídia digital (Pendrive, HD, CD 

ou DVD), preencher os campos na cor cinza, não alterando as estrutura da planilha, para migração 

do conteúdo da proposta de preços para o programa contábil (módulo licitações) no qual deverá 

estar consignada a proposta escrita apresentada. A presente condicionante se faz necessário tendo 

em vista que o registro das propostas e fases de lances ocorrem dentro do sobredito sistema. 

 

7.3 - Não serão admitidos cancelamentos, retificações ou alterações nas condições estabelecidas, uma vez 

abertas as propostas escritas. Os erros ou equívocos e omissões havidos nas cotações serão de inteira 

mailto:cplsouzel@gmail.com
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responsabilidade do proponente, não lhe cabendo em caso de classificação, eximir-se do fornecimento do 

objeto da presente licitação. 

 

7.4 - A proposta deverá ser firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que 

induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

 

7.5 - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

7.6 - Ao apresentar a proposta na forma requerida, ficam subentendido que a licitante aceita, 

irrestritamente, todas as condições estabelecidas no presente Edital. 

 

7.7 - Em cumprimento aos artigos 44 e 45, da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, para as 

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

 

7.8 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam de até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada; 

 

7.9 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrem no intervalo estabelecido no caput deste item, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

 

7.10 - Ocorrendo o empate a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado 

em seu favor o objeto licitado. 

 

7.11 - Serão desclassificadas as propostas que: 

 

a) Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste Edital, ou imponham condições, ou 

contiverem emendas, rasuras ou entrelinhas; 

 

b) Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

 

7.12 - O tipo de julgamento pelo Menor Preço por Item. 

 

7.13 – Os Anexos II Modelo de Proposta e IV Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

deveram estar dentro do envelope de proposta de preços. 

 

8 - DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE “C”: 

 

a) Em cumprimento ao artigo 43, da Lei Complementar nº. 147/2014, para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, serão observados: 

 

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

deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente alguma restrição; 

 

c) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 

certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa. (Redação alterada pela Lei Complementar nº. 147, de 2014) 
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e) A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 

1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

8.1- Habilitação Jurídica: 

 

a) Cópia do CPF e Carteira de Identidade dos sócios; 

 

b) Cópia do registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

c) Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos que 

comprovem a eleição de seus administradores; 

 

d) Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da 

composição da diretoria em exercício; 

 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 

e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 

assim o exigir. 

 

8.2 - Regularidade Fiscal: 

 

a) Comprovante de inscrição no CNPJ; 

 

b) Ficha de inscrição cadastral FIC – Inscrição Estadual; 

 

c) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal ou Alvará de Licença para Funcionamento, 

relativo ao domicilio ou sede da licitante; 

 

d) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

 

e) Certidão Conjunta (Tributos e Contribuições Federais e Divida Ativa da União), expedida pela 

Secretaria da Receita Federal; 

 

f) Certidões de Regularidade Fiscal da Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante; 

 

g) Certidão Negativa de Débito da Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante; 

 

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

certidão 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; 

 

8.3. Qualificação Técnica: 

 

a) Apresentar 1 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado demonstrando que já forneceu os itens deste pregão com características técnicas e de natureza 

semelhante ao objeto deste certame licitatório; 

 

b) Licença de funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
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8.4. Qualificação Econômica financeira: 

 

8.4.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício financeiro, já exigíveis e 

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

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais 

de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no 

período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela 

Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir. 

 

8.4.1.1. Observações: Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

 

8.4.1.1.1.  Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): por fotocópia registrada ou 

autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

 

8.4.1.1.2.  Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do Balanço e das 

Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante; 

 

8.4.1.1.3.  Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996 - Lei 

das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES”: por fotocópia do Balanço e das 

Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante; 

 

8.4.1.1.4.  Sociedade criada no exercício em curso: por fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente 

registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

 

8.4.1.1.5.  O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador ou 

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

juntamente com a DHP – Declaração de Habilitação do Profissional que o assinou. 

 

a) A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC), que deverão ser maiores ou igual a 1,0 (hum) resultantes da aplicação das 

seguintes fórmulas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a1) obrigatoriamente as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado 

ao balanço. 

 

 

a2) Se necessária à atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser apresentado, juntamente 

LG (Liquidez Geral) = 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO 

PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO 

PRAZO 

SG (Solvência Geral) = 

ATIVO TOTAL 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO 

PRAZO 

LC (Liquidez Circulante) = 
ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 



Estado do Pará 

MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

C.N.P.J Nº. 05.421.110/0001-40 

 

 
 
 
 
  

 

com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 

 

8.4.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, fica dispensado a apresentação dos 

documentos exigidos nos subitens: 8.4.1 a 8.4.1.1.5; 

 
8.4.3. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica. 

 

8.4.4. Declaração da proponente de que não possui em seu quadro pessoal empregado com menos de 18 

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

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99), de acordo com o modelo ANEXO VII deste Edital; 

 

8.5. A não apresentação de qualquer documento exigido para a habilitação implicará na inabilitação do 

licitante. 

 

8.6. Todos os documentos, com os seus respectivos prazos de validade correspondente a data de abertura 

do presente certame, deverão ser apresentados no processo em original ou cópias que serão autenticados 

pelo Pregoeiro 01 (um) dia antes da abertura dos envelopes de habilitação, ou por cópias autenticadas em 

cartório, devendo, no entanto, estarem perfeitamente legíveis e sem qualquer emenda ou rasura. 

 

8.7. Os documentos que não apresentarem data de validade no seu texto serão considerados o emitido em 

até 90 (noventa) dias da abertura desta licitação.  

 

9 - DO PROCEDIMENTO E DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: 

 

9.1 - No dia, hora e local designados no Edital, será realizada sessão pública para recebimento das 

propostas comerciais e da documentação de habilitação, devendo o interessado ou seu representante legal 

proceder ao respectivo credenciamento, comprovando, possuir os necessários poderes para formulação de 

propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame; 

 

9.2 - Não se permitirá a qualquer das licitantes solicitar a retirada de envelopes ou cancelamento de 

propostas após a sua entrega; 

 

9.3 - O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, que deverão ser 

rubricadas por ele e membros da Equipe de Apoio, conferindo-as quanto à validade e cumprimento das 

exigências contidas no Edital; 

 

9.4 – O Pregoeiro classificará a proposta de menor preço e aquelas com preços de até 10% (dez por cento) 

superiores àquela; 

 

9.5 - Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições 

definidas no subitem anterior, serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 

(três), para que os representantes das licitantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os 

preços oferecidos nas suas propostas escritas; 

 

9.6 - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes das 

licitantes classificadas, que deverão ser formulados de forma sucessiva; 

 

9.7 - O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a apresentar 

lances verbais, a partir da autora da proposta de menor preço; 
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9.8 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro implicará a exclusão da 

licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço presentado pelo licitante, para efeito de 

ordenação das propostas. 

 

9.9 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo pregoeiro, os licitantes 

manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

 

9.10 - Dos lances ofertados não caberá retratação; 

 

9.11 - Caso não se realize lances verbais serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de 

menor preço e o valor estimado para a contratação; 

 

9.12. As propostas das Microempresas ou empresas de pequeno porte serão analisadas e julgadas de acordo 

com o que preceitua a Lei Complementar n.º 123/2006,  nos seus respectivos artigos e parágrafos. 

 

9.13 - Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas ou 

empresas de pequeno porte. 

 

9.13.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas ou 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até cinco por cento superior ao menor preço. 

 

9.13.2 - O critério definido neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

9.13.3 - A preferência de que trata este item será concedida da seguinte forma: 

 

9.13.3.1- Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 

adjudicado o objeto em seu favor; 

 

9.13.3.2 - Na hipótese da não contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, com base no 

subitem 9.13.3.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem em situação de empate, 

na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e 

 

9.13.3.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresa de pequeno 

porte que se encontre em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 

9.13.4 - Após o encerramento dos lances, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada 

será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de cinco minutos por lote em situação de 

empate, sob pena de preclusão. 

 

9.14 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro procederá à abertura do invólucro 

contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do 

atendimento das condições fixadas no edital; 

 

9.15 - Serão inabilitadas as licitantes que não apresentarem a documentação em situação regular, conforme 

estabelecido neste Edital. 
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9.16 - No caso de inabilitação do proponente que tiver apresentado a melhor oferta, serão analisados os 

documentos habilitatórios do licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim 

sucessivamente, até que uma licitante atenda às condições fixadas neste Edital. 

9.17 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada vencedora, 

sendo-lhe adjudicado o objeto do certame; 

 

9.18 - Faculta-se ao Pregoeiro o direito de promover, em qualquer fase da licitação, diligência destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar originariamente da proposta; 

 

9.19 - Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de 

03 (três) dias úteis para a apresentação de novas propostas escoimadas das causas referidas no item 

anterior; 

 

9.20 - Na situação prevista no item 9.9, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para 

que seja obtido melhor preço; 

 

9.21 - O julgamento e a adjudicação do objeto desta licitação serão realizados pelo critério do MENOR 

PREÇO POR ITEM; 

 

9.22 - Não serão consideradas quaisquer vantagens não previstas neste Edital; 

 

9.23 - Serão desclassificadas as propostas que: 

 

9.23.1 - Consignarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis; 

 

9.24 - O Pregoeiro manterá em seu poder a documentação das demais licitantes, pelo prazo de até 10 (dez) 

dias, após a homologação da licitação, devendo as empresas retirá-la neste período, sob pena de sua 

destruição. 

 

9.25 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, 

ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes; 

 

9.26 - Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o entendimento da 

proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração e nem firam os direitos dos demais 

licitantes; 

 

9.27 - O resultado desta licitação será publicado no Diário Oficial da União e Diário Oficial dos Municípios 

do Estado do Pará. 

 

10 - DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: 

 

10.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante, no final da sessão, poderá manifestar imediata e 

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

para apresentação das razões do recurso. 

 

10.2 - As demais licitantes, ficam, desde já intimadas a apresentar contrarrazões, no mesmo prazo, a contar 

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

 

10.3 - A falta de manifestação imediata e motivada das licitantes importará na decadência do direito de 

recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor; 
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10.4 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 

 

10.5 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

10.6 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente 

fará a adjudicação do objeto da licitação, bem como a homologação do certame. 

 

11 - DAS SANÇÕES: 

 

11.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:  

 

11.1.1 - não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta 

ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;  

11.1.2 - apresentar documentação falsa;  

11.1.3 - deixar de entregar os documentos exigidos no certame;  

11.1.4 - ensejar o retardamento da execução do objeto;  

11.1.5 - não mantiver a proposta;  

11.1.6 - cometer fraude fiscal; 

11.1.7 - comportar-se de modo inidôneo.  

 

11.2 - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 

momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.  

 

11.3 - O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará 

sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

 

11.3.1 - Arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/1993:  

11.3.1.1 - advertência por escrito;  

11.3.1.2 - multas:  

11.3.1.3 - multa de mora – nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso após decorrido os prazos de 

execução fixados no instrumento convocatório/contratual; que será calculada sobre o valor global do 

registro, até o limite máximo de 20 (vinte) horas:  

 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por hora de atraso, da 1.ª (primeira) à 5.ª (quinta) hora;  

b) 0,4% (zero vírgula quatro por cento) por hora de atraso, da 6.ª (sexta) à 10.ª (décima) hora;  

c) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por hora de atraso, da 11.ª (décima-primeira) à 20.ª (vigésima) hora.  

 

11.3.2 - Inexecução parcial – multa no percentual de 10% (dez por cento), que será calculada sobre o valor 

global do registro, cobrada pelo atraso superior a 20 horas, podendo, a critério da Administração, não mais 

ser aceito o fornecimento;  

 

11.3.3 - Inexecução total – multa no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre o valor global 

do registro.  

 

11.3.2 - Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Senador José Porfírio e 

descredenciamento no Cadastro Municipal, pelo prazo de até cinco anos;  

 

11.4 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.  
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11.5 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento 

previsto na Lei Federal nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.  

 

11.6 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio 

da proporcionalidade.  

 

11.7 - Se houver aplicação de multa, esta será descontada de qualquer fatura ou crédito existente na 

Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio – Pará, em nome da CONTRATADA e, caso seja a mesma 

de valor superior ao crédito existente, a diferença ser cobrada administrativa ou judicialmente. 

 

11.8 - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa licitante de ser 

acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao CONTRATANTE, 

decorrentes das infrações cometidas.  

 

11.9 - Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução e/ou fornecimento decorrer de 

caso fortuito ou motivo de força maior.  

 

11.10 - Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade 

superior àquela que aplicou a sanção. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS APLICÁVEIS ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS: 

 

12.1 - Consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade 

simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente 

registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, 

desde que: 

 

I – no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-

calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); 

 

II – no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em 

cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou 

inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). 

 

12.1.1 - Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o produto da venda de bens 

e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em 

conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. 

 

12.1.2 - No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a que se refere o caput deste 

artigo será proporcional ao número de meses em que a microempresa ou a empresa de pequeno porte 

houver exercido atividade, inclusive as frações de meses. 

 

12.1.3 - O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou empresária como microempresa ou 

empresa de pequeno porte bem como o seu desenquadramento não implicará alteração, denúncia ou 

qualquer restrição em relação a contratos por elas anteriormente firmados. 

 

12.1.4 - Não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, 

para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:  

 

a) De cujo capital participe outra pessoa jurídica; 
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b) Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior; 

 

c) De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja, sócia de outra empresa 

que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº. 123/ 2006, desde que a 

receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do item 12.1 deste Edital; 

 

d) Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não 

beneficiada pela Lei Complementar nº. 123/ 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 

que trata o inciso II do item 12.1 deste Edital; 

 

e) Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, 

desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do item 12.1 deste Edital; 

 

f) Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

 

g) Que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

 

h) Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, 

de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de 

distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros 

privados e de capitalização ou de previdência complementar; 

 

i) Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que 

tenha ocorrido em um dos 05 (cinco) anos calendário anterior; 

 

j) Constituída sob a forma de sociedade por ações. 

 

12.1.5 - O disposto nas alíneas itens d e g do subitem 12.1.4 não se aplica à participação no capital de 

cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras, bolsas de subcontratação, no consórcio 

previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, e associações assemelhadas, sociedades de interesse 

econômico, sociedades de garantia solidária e outros tipos de sociedade, que tenham como objetivo social a 

defesa exclusiva dos interesses econômicos das microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

12.1.6 - Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em alguma das situações 

previstas nas alíneas do subitem 12.1.4 deste Edital, será excluída do regime de que trata a Lei 

Complementar nº 123/2006, com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva. 

 

12.1.7 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 12.2.1, implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 

1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

13 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

13.1 - As despesas para o processamento e pagamento dos objetos da Ata de Registro de Preços, correrão 

por conta do orçamento geral da contratante para o exercício de 2021, na seguinte dotação: 

 
13.2 - As despesas para o processamento e pagamento dos objetos da Ata de Registro de Preços, correrão 

por conta do orçamento geral do órgão (Secretaria) participante para o exercício de 2021; 
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13.3. - As despesas dos exercícios subsequentes correrão à conta das Dotações Orçamentárias 

consignadas para essa atividade nos respectivos exercícios, ficando estas condicionadas à previsão nas 

Leis Orçamentárias Anuais (LOA’s). 

14 - DO CONTRATO  

 

14.1. Para fins contábeis a empresa adjudicatária deverá assinar por meio de certificado digital um termo 

de contrato para cada órgão (Secretaria) participante, conforme disposições constantes do art. 64 e 

parágrafos 1° a 3° da Lei n° 8.666/93. 

 

14.2. Caso a adjudicatária não compareça no prazo estipulado será convocada a segunda colocada no 

certame e, assim por diante, até a última empresa classificada e habilitada nos termos do disposto no inciso 

2° artigo 64 da Lei 8.666/93; 

 

14.3. A recusa da adjudicatária em assinar o contrato do prazo estabelecido, implicará em multa de 5% 

do valor do contrato a favor da Administração e o impedirá de participar de novas licitações pelo 

prazo de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses; 

 

15 – DA FORMA DE PAGAMENTO: 

 

15.1. O pagamento da despesa decorrente do objeto a que se refere a presente licitação será realizado 

mensalmente, de acordo com o quantitativo entregue no período, em moeda-corrente, até o 30º (Trigésimo) 

dia do mês subsequente àquele em que foi efetuado o fornecimento, mediante apresentação das respectivas 

Notas Fiscais/Faturas, Ordem de Compra, recibo e relatório de recebimento dos produtos. 

 

15.2. Sendo encontrado algum erro na Nota Fiscal expedida, será imediatamente oficiada a 

CONTRATADA apontando as falhas para que a mesma proceda ao cancelamento da Nota, com expedição 

de outra contemplando o correto fornecimento. 

 

15.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de exigir da CONTRATADA, a cada pagamento, a 

comprovação de quitação das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, enquanto durarem o fornecimento 

dos produtos negociados. 

 

15.4. Não será efetuado qualquer pagamento à empresa fornecedora, enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência em função dos produtos 

negociados. 

 

16 – DA HOMOLOGAÇÃO: 

 

16.1. Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro encaminhará imediatamente o processo ao Ordenador de 

Despesa para homologação. 

 

16.2. Havendo recurso, o Ordenador de Despesa, após deliberar sobre o mesmo e fazer a Adjudicação do 

objeto ao licitante, homologará o processo. 

 

17 - DOS ANEXOS: 

 

17.1 - Compõem o presente Edital, dele fazendo parte integrante e indissociável, os seguintes anexos: 

 

a) ANEXO I: Termo de Referência; 

b) ANEXO II: Modelo de Proposta; 

c) ANEXO III: Termo de Credenciamento: 
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d) ANEXO IV: Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Anexar junto a Proposta de 

Preços); 

e) ANEXO V: Declaração de Cumprimentos dos Requisitos de Habilitação; 

f) ANEXO VI: Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; 

g) ANEXO VII: Declaração de Cumprimento do Inciso XXXIII do Art. 7º da CF. 

h) ANEXO VIII: Declaração de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

i) ANEXO IX: Minuta da Ata de Registro 

j) ANEXO X: Minuta de Contrato Administrativo. 

 

18 - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO CERTAME: 
 

18.1 - No interesse da Administração Pública, a Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio poderá: 

 

a) modificar as condições do presente Edital, com fixação de novo prazo para a sua realização, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas; 

 

b) revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício 

ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 

18.2 - A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual. 

 

18.3 - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da revogação ou anulação do 

procedimento licitatório. 

 

19- DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

 

19.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 

solicitar esclarecimento, providências ou impugnar o ato convocatório, sempre por escrito, e devendo ser 

protocolado no Setor de Divisão de Licitações e Contratos, localizado a Rua Marechal Assunção, nº. 116, 

CEP 68.360-00, complemento Prédio da Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio, Bairro Centro, 

Senador José Porfírio/PA, ou ser protocolado na forma eletrônica através do e-mail cplsouzel@gmail.com 

A/C do Pregoeiro KLEBER DOS ANJOS DE SOUSA, rigorosamente no horário das 08:00 às 14:00 horas. 

 

19.2 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital se não o fizer no prazo previsto no subitem 

anterior, não revestindo natureza de recurso as alegações apresentadas por empresa que, tendo aceitado sem 

objeção o instrumento convocatório, venha, após julgamento desfavorável, alegar falhas ou irregularidades 

que o viciariam. 

 

19.3 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

19.4 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

 

20. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

20.1- Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente do Município de 

Senador José Porfírio/PA. 

 

20.2- Não será admitida a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial da presente licitação, sem 

a expressa manifestação da Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio. A fusão, cisão ou incorporação 

só será admitida com o consentimento prévio e por escrito do Ordenador de Despesas. 

 

mailto:cplsouzel@gmail.com
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20.3 – A Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio poderá revogar a licitação por razão de interesse 

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício 

ou a requerimento da parte interessada, não gerando direito de indenizar quando anulada por motivo de 

ilegalidade, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº. 8.666/93, assegurada à ampla 

defesa. 

 

20.4 - É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover 

diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.  

 

20.5 - Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com as disposições das Leis Federais nº. 

10.520/02 e 8.666/93 e alterações posteriores no que couber. 

 

21 - DA FRAUDE À LICITAÇÃO: 

 

21.1- A constatação, no curso da presente licitação, de condutas ou procedimentos que impliquem em atos 

contrários ao alcance dos fins nela objetivados, ensejarão a formulação de imediata representação ao 

Ministério Público Estadual para que sejam adotadas as providências tendentes à apuração dos fatos e 

instauração do competente procedimento criminal, sem prejuízo da abertura de processo administrativo 

para os fins estabelecidos no Art. 88, da Lei n° 8.666/903. 

 

Senador José Porfírio/PA, 20 de setembro de 2021. 

 

 

 

_____________________________________ 

DIRCEU BIANCARDI 

Prefeito Municipal 
 

 

 

_______________________________ 

KLEBER DOS ANJOS DE SOUSA 

Pregoeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estado do Pará 

MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

C.N.P.J Nº. 05.421.110/0001-40 

 

 
 
 
 
  

 

ANEXO I  
 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 029/2021 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS: 

 

1.1 - O objeto da presente licitação consiste no “Registro de preços para eventual Aquisição de Gêneros 

Alimentícios destinados ao abastecimento das Secretarias Municipais e Fundos Municipais da 

Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio/PA”. 

 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 

1 

ABACATE, Especificação: Verde, com casca intacta, sem 

ferimentos, podridão ou deformação, isento de danos físicos oriundo 

do manuseio e transporte. 

QUILO    700,000 

2 

ABACAXI, Especificação: De primeira, in natura, apresentando 

grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. 

Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a 

Resolução 12/78 da CNNPA. 

UNIDADE  775,000 

3 

ACHOCOLOTADO, Especificação: Em pó, instantâneo, solúvel, 

obtido pela mistura do cacau em pó solúvel, açúcar, maltodextrina, 

leite em pó e/ou soro, extra, constituído de pó fino e homogêneo, 

isento de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos, admitindo 

teor de umidade máxima de 3%. Acondicionado em pacote de 

polietileno, recipiente de polietileno ou de folha de flandres, íntegro, 

resistente, vedado hermeticamente e limpo. Contendo 

aproximadamente 400g de peso líquido. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto 

e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima 

de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

UNIDADE  4670,000 

4 

ACÚCAR CRISTALIZADO COR BRANCA, Especificação: Cana-

de-acucar, na cor branca. Embalagem em polietileno, contendo 

dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação e prazo de validade, de acordo com a Resolução 12/78 da 

Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA 

QUILO    16150,000 

5 

ÁGUA MINERAL DE 300 ML, Especificação: Acondicionada em 

garrafa de 300 ml registro no Ministério da Saúde e CNNPA, rótulo 

contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza 

da água, localidade, data e número de concessão da lavra, nome e 

endereço do concessionário, constantes físico-química, composição 

analítica e classificação, ano, mes de engarrafamento e prazo de 

validade. Sem Gás. 

UNIDADE  14650,000 

6 

ALFACE, Especificação: Crespa, fresca, tamanho e coloração 

uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de 

material terroso, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, 

parasitas e larvas, sem danos físicos oriundos do manuseio e 

MAÇOS    1650,000 
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transporte. 

7 

ALHO, Especificação: Bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme 

e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e 

cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 

desenvolvido, isento de sujidades, Parasitas e larvas. 

QUILO    820,000 

8 

ALMÔNDEGA, Especificação: Almôndega (40%) carne bovina, 

carne mecanicamente separada de aves, farinha de trigo, farinha de 

rosca, cebola, proteína de soja, fécula de mandioca (2%), sal, açúcar, 

especiarias (salsa e pimenta branca), alho, estabilizante tripolifosfato 

de sódio (INS 451) e corante caramelo (INS 150). Molho (60%) 

água, polpa de tomate (17%), amido, açúcar, cebola, sal e 

especiarias (orégano, louro, salsa e alho). 

QUILO    975,000 

9 

ARROZ AGULHINHA, TIPO 1, LONGO, Especificação: Arroz 

Agulhinha, tipo 1, longo, grãos inteiros, com teor de umidade 

máxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, 

acondicionado em saco plástico, contendo 1 quilo. 

PACOTE   10800,000 

10 

AVEIA EM FLOCOS FINOS, Especificação: Acondicionado em 

embalagem resistente de polietileno atóxico contendo 250g, com 

Identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento 

de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima 

de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. 

PACOTE   760,000 

11 AZEITE DE DENDÊ, Especificação: 70% de Azeite de Dendê e 

30% de Óleo de Soja. De boa qualidade. Embalagem de 100 ml. 
UNIDADE  720,000 

12 

AZEITE DE OLIVA, Especificação: Azeite extra virgem. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do lote, data de 

validade, quantidade do produto e número do registro. O produto 

deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. Embalagem contendo 200 ml. 

UNIDADE  440,000 

13 
BALAS SORTIDAS, Especificação: De boa qualidade. Pacote de 

500 gramas. 
PACOTE   625,000 

14 

BANANA, Especificação: In natura e de boa qualidade para o 

consumo. Em pencas, frutos com 60 a 70% de maturação 

climatizada, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e 

intacta, devendo ser bem desenvolvida e maturação mediana, sem 

danos físicos do manuseio e transporte, de colheita recente, sem 

nenhum tipo de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e 

sujidades e livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser 

prioritariamente orgânicos e/ou agroecológicos. 

QUILO    950,000 

15 

BATATA INGLESA, Especificação: Lavada, lisa, de primeira, 

firme e intacta, sem lesões de origem física, perfurações e cortes, 

tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, 

isento de sujidades, parasitas e larvas. De boa kg qualidade, inteiras, 

sem manchas, sem fungos. 

QUILO    3150,000 

16 BATATA PALHA, Especificação: Embalagem de 500 gramas. PACOTE   530,000 

17 

BETERRABA, Especificação: Lavada, lisa, de primeira, firme e 

intacta, sem lesões de origem física, perfurações e cortes, tamanho e 

coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isento de 

sujidades, parasitas e larvas. De boa qualidade, inteiras, sem 

QUILO    1430,000 
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manchas, sem fungos. 

18 

BISCOITO DOCE TIPO MARIA, Especificação: 400g 

Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico 

hermeticamente vedados com no mínimo 400g e embalados em 

caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e procedência, 

informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade 

do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 

meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

PACOTE   6300,000 

19 

BOLACHA SALGADA TIPO CREAN CRACKER, Especificação: 

Composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, 

água, sal e demais substâncias permitidas. Acondicionada em 

pacotes de polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no 

mínimo 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e 

resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, 

data de validade, quantidade do produto. O produto deverá 

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

na unidade requisitante. 

PACOTE   7300,000 

20 

CAFÉ TORRADO E MOÍDO, Especificação: Torrado e moído 

produto de 1º qualidade; não contém glúten; embalagem: 250g; 

embalagem aluminizada, selo de pureza emitido pela Associação 

Brasileira da Indústria do Café - ABIC; validade 90 dias após o 

empacotamento; rotulagem segundo os padrões da Resolução nº 259 

de 20/09/2002 do MS. 

UNIDADE  10300,000 

21 

CALDO DE CARNE, Especificação: Sal, gordura vegetal, amido de 

milho (geneticamente modificado a partir de Bacillus thuringiensis 

e/ou Streptomyces viridochromogenes e/ou Agrobacterium 

tumefasciens e/ou Zea mays), extrato de levedura, açúcar, água, 

cebola, alho, salsa, extrato de carne bovina, noz-moscada, cúrcuma, 

cravo, pimenta-do-reino preta, realçadores de sabor glutamato 

monossódico e inosinato dissódico, corante caramelo III e 

aromatizante. Contém glúten. Em embalagem laminada de 9.5g, 

dentro de uma caixa de papel de 19g (contendo dois tablet's). 

UNIDADE  550,000 

22 

CALDO DE GALINHA, Especificação: Sal, gordura vegetal, amido 

de milho (geneticamente modificado a partir de Bacillus 

thuringiensis e/ou Streptomyces viridochromogenes e/ou 

Agrobacterium tumefasciens e/ou Zea mays), extrato de levedura, 

açúcar, água, cebola, alho, salsa, extrato de galinha, noz-moscada, 

cúrcuma, cravo, pimenta-do-reino preta, realçadores de sabor 

glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante caramelo III e 

aromatizante. Contém glúten. Em embalagem laminada de 9.5g, 

dentro de uma caixa de papel de 19g (contendo dois tablet's). 

UNIDADE  550,000 

23 

CARNE BOVINA DE 1ª, Especificação: Carne Bovina - de 1º 

qualidade, sem osso tipo contrafilé ou, Chã de dentro e alcatra sem 

pelanca, sem gordura, sem sebo, com aspecto, cor, cheiro e sabor 

próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de 

micróbios. Em condições Higiênicas satisfatórias, aspecto próprio da 

espécie, não amolecida e nem pegajosa cor própria da espécies sem 

manchas esverdeadas ou pardacentas odor próprio. 

QUILO    6210,000 
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24 

CARNE COM OSSO, Especificação: Carne Bovina - de 1º 

qualidade, com osso tipo costela, agulha sem pelanca, sem gordura, 

sem sebo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em 

embalagem própria, sem sujidades e ação de micróbios. Em 

condições Higiênicas satisfatórias, aspecto próprio da espécie, não 

amolecida e nem pegajosa cor própria da espécies sem manchas 

esverdeadas ou pardacentas odor próprio. 

QUILO    2085,000 

25 

CARNE DE 2ª SEM OSSO, Especificação: Partes do boi: Acém, 

capa de contrafilé, paleta grossa e fina, cabeça de lombo, maminha, 

costela, músculo, fraldinha, ponta de agulha. Características do 

Produto: Carne bovina de 2ª sem ossos sem aponeuroses proveniente 

de animais sadios manipulados em condições Higiênicas 

satisfatórias, aspecto próprio da espécie, não amolecida e nem 

pegajosa cor própria da espécies sem peles, sem gordura, sem 

nervos, sem manchas esverdeadas ou pardacentas odor próprio. 

QUILO    1585,000 

26 

CARNE MOÍDA, Especificação: Carne Bovina - tipo moída 

dianteira de 1º qualidade, sem osso tipo paletaou, acém, sem 

pelanca, sem gordura, congelada, sem sebo, com aspecto, cor, cheiro 

e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e 

ação de micróbios. Em condições Higiênicas satisfatórias, aspecto 

próprio da espécie, não amolecida e nem pegajosa cor própria das 

espécies sem manchas esverdeadas ou pardacentas odor próprio. 

Partes do boi: Coxão mole, acém, coxão duro, alcatra, contra-filé, 

patinho. 

QUILO    6950,000 

27 

CEBOLA, Especificação: De primeira, fresca compacta e firme sem 

lesões de origem física ou mecânica, sem perfurações e cortes sem 

manchas com tamanho e coloração uniformes, isenta de sujidades 

parasitas e larvas. Embalada em sacos de ráfia. 

QUILO    3100,000 

28 

CENOURA, Especificação: De primeira, fresca compacta e firme 

sem lesões de origem física ou mecânica, sem perfurações e cortes 

sem manchas com Tamanho e coloração uniformes, isenta de 

sujidades parasitas e larvas. Embalada em sacos de ráfia. 

QUILO    2900,000 

29 

CHARQUE BOVINO, QUILO, Especificação: Charque bovino: 

Pacote com 1 kg. Preparado com Carne bovina ponta de agulha de 

boa qualidade salgada, curada, seca, de consistência firme, com cor, 

cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e materiais 

estranhos, embalada à vácuo, em sacos plásticos transparentes e 

atóxicos, limpos, não violados, resistentes, que garantam a 

integridade do produto até o momento do consumo, embalados em 

caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e procedência, 

informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade 

do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias 

a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

QUILO    1045,000 

30 

CHEIRO VERDE, Especificação: Maço com folhas lisas, firmes, 

com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, firme e intacto, devendo 

ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, parasitas e larvas, 

material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos, 

oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente, livre de 

resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritamente orgânicos e/ou 

agroecológicos. 

MAÇOS    1770,000 
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31 

CHUCHU, Especificação: Lavado, liso, de primeira, firme e intacta, 

sem lesões de origem física, perfurações e cortes, tamanho e 

coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isento de 

sujidades, parasitas e larvas. De boa qualidade, inteiras, sem 

manchas, sem fungos. 

QUILO    840,000 

32 

COCO RALADO, Especificação: Em embalagem plástica de 50g. 

Data de fabricação e prazo de validade no mínimo 12 meses, 

informações contidas na embalagem. 

UNIDADE  530,000 

33 

CORANTE TIPO URUCUM, Especificação: Em pó fino 

homogêneo, obtido de frutos maduros de urucum, limpos, 

dessecados e moídos, de coloração amarela, com aspecto com cor, 

cheiro e sabor próprio, isento de materiais estranhos e a sua espécie, 

acondicionado em saco plástico transparente e atóxico, 

hermeticamente vedado e resistente. Pacote com 100g. Apresentar 

laudo bromatológico. 

UNIDADE  545,000 

34 

COUVE REGIONAL, Especificação: Maço com folhas verdes sem 

presença de folhas amareladas, sem danos físicos oriundos dom 

manuseio e transporte isentos de sujidades, parasitas e larvas, com 

aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, firme intacto, devendo ser bem 

desenvolvido. 

MAÇOS    1540,000 

35 

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, Especificação: Semi-

processado. Congelado, coxa e sobrecoxa, com aspecto cor, cheiro e 

sabor próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco 

plástico polietileno, transparente atóxico, sem tempero, de boa 

qualidade, com prazo de fabricação e validade visível. 

QUILO    2110,000 

36 

CREME DE LEITE, Especificação: Embalagem de 200 gramas. 

Creme de leite, leite em pó desnatado e estabilizantes goma, 

xantana, goma jataí, goma guar, carragena, fosfato dissódico e 

citrato de sódio. Homogeneizada, não contém glutén. 

UNIDADE  1885,000 

37 

DOCE DE LEITE, Especificação: Embalagem com no mínimo 500 

gramas, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, 

prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 

da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos-

CNN/PA. 

UNIDADE  255,000 

38 
ERVILHA EM CONSERVA, Especificação: Embalagem de 200 

Gramas. Ervilha, água e sal. De boa qualidade. Não contém glúten. 
UNIDADE  1050,000 

39 

EXTRATO DE TOMATE, Especificação: Ingredientes Tomate, 

Açúcar e Sal. Embalagem de 190 Gramas. Com data de fabricação e 

prazo de validade. 

UNIDADE  1290,000 

40 

FARINHA DE ARROZ FLOCADA DE 500 GR, Especificação: 

Bem preparada e de boa qualidade com cor, cheiro e sabor, de 

colheita recente, sem nenhum tipo material terroso e sujidades, 

100% de fécula natural de arroz, embalada em saco plástico, com 

prazo de validáde visível. 

UNIDADE  5250,000 

41 

FARINHA DE MANDIOCA REGIONAL, Especificação: Fina, 

seca, branca ou amarela, deverá ser fabricada a partir de matéria-

prima sã e limpa, isenta de matérias estranhas e parasitas, não 

poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Embalagem primária: 

saco de polietileno atóxico, transparente, resistente, termosoldado, 

com capacidade para 1 kg; Secundária: fardo plástico, atóxico, 

resistente, transparente, termossoldado ou fechado com fita adesiva 

QUILO    6350,000 
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plastificada. Com Prazo de validade: mínimo de 9 meses. 

42 

FARINHA DE MILHO FLOCADA DE 500 GR, Especificação: 

Bem preparada e de boa qualidade com cor, cheiro e sabor, de 

colheita recente, sem nenhum tipo material terroso e sujidades, 

100% de fécula natural de milho, embalada em saco plástico, com 

prazo de validáde visível. 

UNIDADE  5250,000 

43 

FARINHA DE TAPIOCA, Especificação: Sem colesterol. 100% 

natural. Sem glúten. Características do produto deverá ser fabricada 

a partir de matéria-prima sã e limpa, isenta de matérias estranhas e 

parasitas, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. 

Embalagem Primária, saco de polietileno atóxico, transparente, 

resistente, termosoldado, com capacidade para 1kg; Secundária: 

fardo plástico, atóxico, resistente, transparente, termossoldado ou 

fechado com fita adesiva plastificada. Prazo de validade mínimo de 

9 meses. 

QUILO    535,000 

44 

FEIJÃO CARIOQUINHA, Especificação: Tipo 1, classe 

carioquinha, novo, constituído de grãos inteiros e sadios com teor de 

umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e 

mistura de outras variedades e espécies. Embalagem de 1 kg em 

sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, 

resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do 

consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e procedência, 

informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade 

do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 

meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

PACOTE   13250,000 

45 

FEIJÃO PRETO, Especificação: Tipo I, classe preto, novo, 

constituído de grãos inteiros e sadios com teor de umidade máxima 

de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras 

variedades e espécies. Embalagem de 1 kg em sacos plásticos 

transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que 

garantam a integridade do produto até o momento do consumo 

acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do 

produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 

meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

PACOTE   5900,000 

46 

FRANGO INTEIRO DE PRIMEIRA QUALIDADE 

CONGELADO, Especificação : Semi-processado, congelado, inteiro 

eviscerado, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e 

parasitas, acondicionado em saco plástico polietileno, transparente 

atóxico, sem tempero, de primeira qualidade. 

QUILO    5800,000 

47 

GOMA DE TAPIOCA, Especificação: Feita a partir da fécula de 

mandioca, sem corante, sem conservante, sem sódio. Em embalagem 

plástica dupla de 1kg. 

QUILO    545,000 

48 

LARANJA, Especificação: Fresca, tamanho mediano, cor amarela 

laranjada, com aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, com polpa 

firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido, isenta de 

enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem 

danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e transporte, de 

colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser 

QUILO    980,000 
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prioritamente orgânicos e/ou agroecológicos. 

49 
LEITE CONDENSADO, Especificação: Embalagem de 395 gramas. 

Leite fluído padronizado, açúcar e lactose. Não contém glutén. 
UNIDADE  1360,000 

50 

LEITE DE CÔCO, Especificação: Garrafa de vidro com 500 ml, 

livre de insetos, micro-organismos ou outra impureza que venha a 

comprometer o armazenamento e a saúde humana. Validade mínima 

de 120 dias da data de entrega do produto. 

UNIDADE  1290,000 

51 

LEITE EM PÓ INTEGRAL, Especificação: Contendo no mínimo 

26% de gorduras, embalado em pacotes plásticos aluminizados, 

limpos não violados, resistentes, que garantam a integridade do 

produto até o momento do consumo, contendo no mínimo 200 

gramas. Acondicionados em fardos lacrados ou em caixa de papelão 

limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto 

e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima 

de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Inspecionado pelo Ministério da Agricultura. Embalagem protetora, 

pacote de 200 gramas. 

PACOTE   13700,000 

52 

LIMÃO, Especificação: Fresco, cor verde, com aspecto, cor e cheiro 

e sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem 

desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material 

terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos, oriundos do 

manuseio e transporte, de colheita recente, livre de resíduos de 

fertilizantes, devendo ser prioritamente orgânicos e/ou 

agroecológicos. 

QUILO    1060,000 

53 

LINGUICA SUÍNA CALABRESA, ESPECIAL, DEFUMADA, 

Especificação : Embalagem a vácuo em filme PVC transparente ou 

saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca 

do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de 

acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 

de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 

de 19/05/99 e da Lei Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99. 

QUILO    2000,000 

54 

LINGUIÇA TIPO TOSCANA/BOVINA, Especificação: Adequada 

para o consumo. Resfriada, acondicionada em plástico e com prazo 

de validade e fabricação. 

QUILO    2100,000 

55 

MAÇÃ, Especificação: In natura e de primeira qualidade. 

Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas 

para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de 

acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

UNIDADE  5500,000 

56 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, Especificação: Vitaminado, tipo 

espaguete, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo 

especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corantes 

artificiais sujidades, parasitas, admitida umidade máxima 13%, 

Embalagem de 500g, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, 

limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do 

produto até o momento do consumo acondicionados em fardos 

lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, 

data de validade, quantidade do produto. O produto deverá 

PACOTE   11650,000 
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apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. 

57 

MACARRÃO TIPO PARAFUSO, Especificação: Vitaminado, tipo 

parafuso, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo 

especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corantes 

artificiais sujidades, parasitas, admitida umidade máxima 13%, 

Embalagem de 500g, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, 

limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do 

produto até o momento do consumo acondicionados em fardos 

lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, 

data de validade, quantidade do produto. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. 

PACOTE   5800,000 

58 

MAIONESE, Especificação: Embalagem com dados de 

identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, 

peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão 

Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Pote com 

250 gramas. 

UNIDADE  1000,000 

59 

MAMÃO, Especificação: 50% maduro 50% verde, com casca firme, 

não ter rachaduras, partes escuras ou machucados, nem picada de 

insetos. 

QUILO    700,000 

60 

MANTEIGA COM SAL, Especificação: De primeira qualidade. 

Embalagem com 200 gramas com identificação do produto, marca 

do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter 

registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

UNIDADE  545,000 

61 

MARACUJÁ, Especificação: Apresentando grau de maturação tal 

que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 

conservação em condições adequadas para o consumo. Com 

ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 

12/78 da CNNPA. De primeira qualidade, In natura. 

QUILO    655,000 

62 

MARGARINA COM 250 GRAMAS, Especificação: Produzida 

exclusivamente de gordura vegetal, com adição de sal., em potes de 

polipropileno com lacre de papel aluminizado entre a tampa e o 

pote, resistentes, que garantam a integridade do produto até o 

momento do consumo contendo peso líquido 250g. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, 

informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade 

do produto e número do registro. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 

unidade requisitante. 

UNIDADE  6400,000 

63 

MARGARINA COM 01 KG, Especificação: Embalagem de 01 

quilo. Óleos vegetais líquidos e hidrogenados, água, sal (3%), leite 

em pó desnatado e/ou soro de leite em pó. Estabilizante: Mono e 

diglicerideos, lecitina de soja estéreis de poliglicerol; 

Conservadores: Sorbato de potássio e/ou benzoato de sódio, aroma 

idêntico ao natural de manteiga, acidulante ácido lático, 

antioxidantes EDTA-cálcico dissódico, BHT e ácido cítrico, corante 

natural de urucum e cúrcuma ou idêntico ao natural. Betacarotina e 

vitamina A (1.500 U.I./100gr.). Não contém glúten e com validade 

mínima de seis (06) meses. 

UNIDADE  1620,000 
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64 

MELANCIA, Especificação: Fresca, cor amarela esverdeada, com 

aspecto, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo 

ser bem desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, 

material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos, 

oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente, livre de 

resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 

agroecológicos. 

QUILO    1700,000 

65 

MELÃO, Especificação: In natura, fresca e de boa qualidade. Frutos 

com 70 a 80% de maturação climatizada, com aspecto, cor, cheiro e 

sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem 

desenvolvida, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material 

terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte, de colheita recente, livre de resíduos de 

fertilizantes, devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 

agroecológicos. 

QUILO    1200,000 

66 

MEXERICA REGIONAL, Especificação: In natura, fresca e de boa 

qualidade. Frutos com 70 a 80% de maturação climatizada, com 

aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, 

devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, parasitas e 

larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente, livre de 

resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 

agroecológicos. 

QUILO    580,000 

67 

MILHARINA, Especificação: Pacote de 500 gramas. Farinha de 

milho flocado enriquecido com ferro e ácido fólico (Vitamina B9). 

Contendo na embalagem data de fabricação e validade. De primeira 

qualidade para o consumo. 

PACOTE   8160,000 

68 

MILHO BRANCO, Especificação: Embalagem com no mínimo 500 

gramas, com identificação do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação e validade, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou 

Ministério da Saúde. 

UNIDADE  2100,000 

69 

MILHO DE PIPOCA, Especificação: Embalagem de 500 gramas e 

de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de 

sujidades e outras misturas de espécies, acondicionados em saco 

plástico, com prazo de validade. 

PACOTE   1075,000 

70 

MILHO VERDE EM CONSERVA, Especificação: Milho verde s 

salmoura (água e sal). Sem conservantes. Embalagem contendo 300 

gramas líquidos e 200 gramas drenado. 

UNIDADE  3000,000 

71 

MISTURA PARA PREPARO DE BOLO (SABORES 

VARIADOS), Especificação: Farinha de trigo enriquecida com ferro 

e ácido fólico, açúcar, amido (Streptomyces viridochromogenes e/ou 

Bacillus thuringiensis e/ou Agrobacterium tumefaciens e/ou Zea 

mays), gordura vegetal, sal, fermentos químicos (bicarbonato de 

sódio, pirofosfato ácido de cálcio, fosfato monocálcico e fosfato 

ácido de alumínio e sódio), emulsificantes (ésteres de mono e 

diglicerídeos de ácidos graxos com ácido lático e ésteres de ácidos 

graxos com propilenoglicol) e aromatizante. Contém Glúten. 

Contém derivados de Trigo e Soja. Pode conter Centeio, Cevada, 

Aveia e Leite. Embalagem de 450 gramas. 

PACOTE   1050,000 
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72 

MORTADELA DE FRANGO, Especificação: Carne 

mecanicamente separada de aves, gordura de aves, Amido, água, 

proteína de soja, miúdos de aves (pode conter fígado, moela e/ou 

coração), sal, carne de aves, açúcar e alho, não contém Glúten. De 

primeira qualidade, com validade mínima de 6 meses. 

QUILO    930,000 

73 

MORTADELA DE PORCO, Especificação: Carne mecanicamente 

separada de porco, gordura de suíno, pele suína, amido, água, 

proteína de soja, miúdos suínos (pode conter fígado, língua, rim e/ou 

coração), sal, carne suína, açúcar e alho, não contém Glúten. De 

primeira qualidade, com validade mínima de 6 meses. 

QUILO    930,000 

74 

ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA, Especificação: Refinado, tipo 1, 

sem colesterol, contendo naturalmente ômega 3, embalagem limpa, 

garrafa plástica de 900ml, não amassadas, sem estufamentos, 

resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do 

consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, 

data de validade, quantidade do produto e número do registro. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 

UNIDADE  10960,000 

75 

OVOS DE GALINHA, Especificação: Tamanho médio livre de 

rachaduras e sujidades, com peso unitário de aproximadamente 50 

gramas. 

UNIDADE  10400,000 

76 

PÃO BRANCO-FRANCÊS, Especificação: Farinha de trigo, água, 

sal, açúcar e gordura vegetal. Com o miolo revestido por uma casca 

fina e levemente crocante. 

UNIDADE  51000,000 

77 

PEITO DE FRANGO EM FILÉ, Especificação: Sem osso, semi-

processado. Peito congelado, eviscerado, com aspecto cor, cheiro e 

sabor próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco 

plástico polietileno, transparente atóxico. 

QUILO    6500,000 

78 

PEPINO, Especificação: Fresco, cor esverdeada, com aspecto, 

cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem 

desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material 

terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos, oriundos do 

manuseio e transporte, de colheita recente, livre de resíduos de 

fertilizantes, devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 

agroecológicos. 

QUILO    1035,000 

79 

PIMENTA DE CHEIRO, Especificação: Pimenta de cheiro, in 

natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar 

a manipulação, o transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e 

larvas. 

QUILO    540,000 

80 

PIMENTA DO REINO MOIDA, Especificação: Embalagem com 

100 gramas, com dados de identificação do produto, marca do 

fabricante, data de fabricação e prazo de validade, de acordo com 

Resolução 12/78 da CNNPA. 

UNIDADE  540,000 

81 

PIMENTÃO, Especificação: In natura, apresentando grau de 

maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e 

a conservação em condições adequadas para o consumo. Com 

ausência de sujidades, parasitas e larvas. 

QUILO    2280,000 

82 
PIRULITO, Especificação: Pacote com 500 gramas. de primeira 

qualidade, com data de fabricação e validade. 
UNIDADE  1050,000 
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83 

POLPA DE FRUTA SABORES VARIADOS, Especificação: 

Natural integral e congelada conservantes e aditivos, embalagem 

contendo 1kg. 

QUILO    6250,000 

84 
POLVILHO DOCE, Especificação: De primeira qualidade, com 

prazo de fabricação e validade. 
QUILO    660,000 

85 
PRESUNTO MAGRO, Especificação: Presunto cozido sem capa de 

gordura. Fatiado em Kg. De primeira qualidade para consumo. 
QUILO    780,000 

86 

QUEIJO MUSSARELA, Especificação: Fatiado ou peça inteira, 

acondicionado, embalagem com identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter 

registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

QUILO    1120,000 

87 
REFRIGERANTE SABOR COLA, Especificação: Unidade de 02 

litros, de primeira qualidade. 
UNIDADE  4250,000 

88 
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, Especificação: Unidade de 

02 litros, de primeira qualidade. 
UNIDADE  4750,000 

89 
REFRIGERANTE SABOR LARANJA, Especificação: Unidade de 

02 litros, de primeira qualidade. 
UNIDADE  3750,000 

90 

REPOLHO, Especificação: De boa qualidade, firme e intacto, sem 

lesões de origem física, rachaduras, cortes, tamanho e conformação 

uniforme. 

QUILO    4500,000 

91 

SAL REFINADO, Especificação: Embalagem de 1 kg. Cloreto de 

sódio, iodato de potássio e anti-umectante INS 535, moído iodada. 

Não contém glúten. 

QUILO    940,000 

92 

SALSICHA EM CONSERVA, Especificação: Carne 

mecanicamente separada de aves, água e carne bovina, miúdo 

bovino (coração), proteína de soja, sal, fécula de mandioca. Sem 

glúten, deverá ter fechamento em lata, apresentar rótulo de acordo 

com as normas da ANVISA. 

UNIDADE  4300,000 

93 

SALSICHA MISTA, Especificação: Carne bovina/suína, resfriada, 

acondicionada em plástico e com prazo de validade. De primeira 

qualidade. 

QUILO    570,000 

94 

SARDINHA, Especificação: Embalagem de 125 gramas. Sardinha 

água de constituição (do próprio suco). conservada em óleo de soja, 

embalagem sem violação, integras e limpas. 

UNIDADE  4500,000 

95 

SELETA DE LEGUMES, Especificação: Enlatada e reidratada à 

base de vegetais descascados/cortados/íntegros/cozidos. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informações nutricionais, número de lote, data de 

validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Embalagem de 200 gramas. Sem conservantes. 

UNIDADE  1610,000 

96 

SUCO DE GARRAFA SABOR ACEROLA, Especificação: Suco 

integral de Acerola, Água, Suco concentrado de Acerola, 

Conservadores: Metabissulfino e Benzoato de Sódio; Acidulante: 

Ácido Cítrico; Aromatizante: Aroma idêntico ao natural de Acerola; 

Corante natural Carmin; Estabilizante: Pectina e Goma Xantana. 

Não contém Glúten. Sem adição de Açúcar Pasteurizado e 

Homogeneizado, não Fermentado, Não alcóolico. 

UNIDADE  3200,000 
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97 

SUCO DE GARRAFA SABOR CAJU, Especificação: Polpa de 

Caju (min. 55%), Água, Suco concentrado de Caju, Conservadores: 

Metabissulfino e Benzoato de Sódio; Acidulante: Ácido Cítrico; 

Aromatizante: Aroma idêntico ao natural de Caju; Corante natural 

Carmin de Cochonilhe; Estabilizante: Pectina e Goma Xantana. Não 

contém Glúten. Sem adição de Açúcar, Pasteurizado e 

Homogeneizado, não Fermentado, Não alcóolico. 

UNIDADE  3200,000 

98 

SUCO DE GARRAFA SABOR GOIABA, Especificação: Suco 

integral de Goiaba, Água, Suco concentrado de Goiaba, 

Conservadores: Metabissulfino e Benzoato de Sódio; Acidulante: 

Ácido Cítrico; Aromatizante: Aroma idêntico ao natural de Goiaba; 

Corante natural Carmin; Estabilizante: Pectina e Goma Xantana. 

Não contém Glúten. Sem adição de Açúcar, Pasteurizado e 

Homogeneizado, não Fermentado, não Alcóolico. 

UNIDADE  3200,000 

99 

TOMATE, Especificação: De boa qualidade, inteiros, sem fungos, 

sem buracos, sem manchas. Aspecto globoso, cor vermelha, 

classificada como legume, graúda, de polpa firme e intacta, isento de 

enfermidades, livres de resíduos de fertilizantes, sujidade, parasitas e 

larvas, sem lesões de origem física ou mecânica oriunda de 

manuseio ou transporte, acondicionado em sacos plásticos por quilo. 

QUILO    3670,000 

100 

TRIGO COM FERMENTO, Especificação: De boa qualidade. 

Embalagem de 1 kg. Farinha de trigo, ferro e ácido fólico (Vitamina 

B9), sal e fermento químico (pirofosfato, ácido de sódio de 

bicarbonato de sódio e fosfato monocalcico). Contém Glúten. 

PACOTE   1620,000 

101 

TRIGO SEM FERMENTO, Especificação: Embalagem de 1 kg. 

Farinha de trigo, ferro e ácido fólico (Vitamina B9), sem Fermento, 

de boa qualidade, contém Glúten. 

PACOTE   1620,000 

102 

UVA, Especificação: In natura, apresentando grau de maturação tal 

que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 

conservacao em condições adequadas para o consumo. Com 

ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 

12/78 da CNNPA. De primeira qualidade. 

QUILO    455,000 

103 

VINAGRE, Especificação: De alcóol, branco, isento de corantes 

artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, 

material terroso, e detritos de animais e vegetais, acondicionado em 

frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado. 

Embalagem de 750 ml. 

UNIDADE  1930,000 

104 

ABOBORA, Especificação: Cabotia: de boa qualidade. in natura, 

apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas 

para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. 

QUILO    900,000 

105 

BATATA DOCE, Especificação: Tipo: variado com aspecto, cor, 

cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, ser bem 

desenvolvida, isenta de deformidades, enfermidades, parasitas e 

larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente, livre de 

resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 

agroecológicos. 

QUILO    450,000 

106 
CAIXA DE BOMBONS SORTIDOS, Especificação: caixa com 

peso liq. 355g, bombons de chocolate sabor variados 
CAIXA    1030,000 
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107 

CARNE BOVINA EM CONSERVA, Especificação: Carne bovina, 

carne mecanicamente separada de bovinos, miúdo de bovino 

(coração), sal, cebola, antioxidante eritorbato de sódio e conservante 

nitrito de sódio. Não contém Glúten. Lata de 320 gramas. 

UNIDADE  5085,000 

108 

FUBÁ DE MILHO, Especificação: Fino e enriquecido com ferro e 

ácido fólico. De boa qualidade para consumo, com data de 

fabricação e validade na embalagem de 500 gramas 

PACOTE   430,000 

109 

MUCILON DE ARROZ, Especificação: Farinha de arroz 

enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, sais minerais (fosfato 

de sódio dibásico, carbonato de cálcio, fumarato ferroso, sulfato de 

zinco), vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, ácido 

pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, ácido fólico, 

vitamina D) e aromatizante vanilina. Contém glúten. Contém traços 

de leite. Embalagem de 400 gramas. Têm traços de leite. 

UNIDADE  2600,000 

110 

MUCILON DE MILHO, Especificação: Farinha de milho, açúcar, 

amido, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico, 

fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina C, niacina, 

vitamina E, ácido pantotênico, vitamina A vitamina B1, vitamina 

B6, ácido fólico, vitamina D) e aromatizante vanilina. Contém 

glúten. Contém traços de leite. Embalagem de 400 gramas. 

UNIDADE  2600,000 

111 POLVILHO AZEDO, Especificação: De primeira qualidade, com 

prazo de fabricação e validade, embalagem contendo 500g. 
UNIDADE  655,000 

112 

PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA, Especificação: Obtida por 

processamento tecnológico adequado, a partir de farinha de soja 

desengordurada, proteína isolada de soja e proteína concentrada de 

soja. Deve apresentar umidade máxima de 8% e proteína em base 

seca mínima de 50%. Acondicionado em embalagem resistente de 

polietileno atóxico, contendo 500 gramas, com identificação na 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, 

parasitas larvas e material estranho. Validade mínima de 6 meses a 

contar da data de entrega. 

UNIDADE  1190,000 

113 
QUEIJO REGIONAL, Especificação: Regional. Sem impurezas, 

fresco e de boa qualidade para o consumo. 
QUILO    790,000 

114 
SOPÃO VÁRIOS SABORES, Especificação: Embalagem de 500 

gramas e de primeira qualidade. 
PACOTE   1610,000 

115 

ÁGUA MINERAL 500 ML, Especificação: Acondicionada em 

garrafa de 500 ml registro no Ministério da Saúde e CNNPA, rótulo 

contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza 

da água, localidade, data e número de concessão da lavra, nome e 

endereço do concessionário, constantes físico-química, composição 

analítica e classificação, ano, mes de engarrafamento e prazo de 

validade. Sem Gás. 

UNIDADE  9400,000 

116 

ÁGUA MINERAL - 20L, Especificação: acondicionada em 

garrafão/galão de 20l, registro no Ministerio da Saúde e CNNPA, 

rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, 

natureza da água, localidade, data e número de concéssão da lavra, 

nome e endereço do concessionário, constantes fisicos-quimico, 

compozição analitica e classificação, ano, mês de engarrafamento e 

prazo de validade, sem gás. 

GALÃO    590,000 
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117 RECARGA DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS UNIDADE  2120,000 

118 

ARROZ AGULHINHA, TIPO 2, LONGO, Especificação: Arroz 

Agulhinha, tipo 2, longo, grãos inteiros, com teor de umidade 

máxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, 

acondicionado em saco plástico, contendo 1 quilo. 

UNIDADE  5150,000 

119 

BACON INTEIRO, Especificação: Embalagem em filme PVC 

transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos 

oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, 

DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da 

ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal/Vigilância Sanitária 

n.5504/99. 

QUILO    460,000 

120 

ROSQUINHA DE SABOR COCO, Especificação: Embalagem de 

500 gramas. Fabricada com matéria-prima de primeira qualidade, 

isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 

conservação, de acordo com a resolução 12/78 da CNN/PA. 

UNIDADE  3800,000 

121 

LEITE SEM LACTOSE, Especificação: Fórmula infantil isenta de 

lactose, contendo vitaminas, minerais, oligoelementos, nucleotídeos 

e LCPUFAS, ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa. Lata de 

400 gramas. 

UNIDADE  300,000 

122 

ARROZ BRANCO, TIPO 1, LONGO FINO, Especificação: Tipo 1, 

longo fino, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade 

máxima 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, embalagem 

de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não 

violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o 

momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do lote, data de 

validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 

unidade requisitam. Pacote de 1 kg. 

QUILO    2000,000 

123 

ADOÇANTE DIETÉTICO, Especificação: à base de edulcorante 

natural, líquido transparente, acondicionado em embalagem 

resistente de plástico atóxico,Contendo 80 ml, com identificação na 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 12 

(doze) meses a contar da data de entrega. 

UNIDADE  60,000 

124 

BEBIDA LÁCTEA CHOCOLATE, Especificação: Leite 

padronizado, soro de leite, e ou soro de leite em pó reconstituído, 

açúcar, creme de leite, cacau, sal, vitamina A, B1 B2, B6, B12, C, E 

PP, e ácido fólico, pantotenato de cálcio, proteína lactes, 

espessantes, carboximetilcelulose, monoediglicerideos, carragena, 

aroma artificial de chocolate, estabilizante citrato de sódio e fosfato 

dissódico. Embalagem de 200ml/ cada e caixa com até 50 unidades. 

UNIDADE  500,000 

125 

BISCOITO DOCE DE COCO, Especificação: Tipo rosca, de sabor 

coco, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado em 

embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla 

face, contendo 400g, com identificação na embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação 

e validade. Isento de sujidades, parasitas larvas e material estranho. 

SEM GORDURA TRANS. Validade mínima de 06 (seis) meses, a 

PACOTE   300,000 



Estado do Pará 

MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

C.N.P.J Nº. 05.421.110/0001-40 

 

 
 
 
 
  

 

contar da data de entrega. 

126 

CAFÉ EM PÓ TIPO 1, Especificação: Tipo 1, tradicional, torrado e 

moído, com certificado de selo de pureza ABIC, acondicionado em 

embalagem de polietileno resistente, atóxica, tipo almofada, 

contendo 250 gramas, certificado com selo de pureza ABIC, com 

identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento 

de sujidades, parasitas larvas e material estranho. Validade mínima 

de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. 

PACOTE   1000,000 

127 

CARNE BOVINA EM CUBOS, Especificação: Carne Bovina em 

cubos tipo musculo congelada, proveniente de animais sadios, 

abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração 

vermelho-vivo, odor característico e aspecto próprio não amolecida 

e nem pegajosa. Isenta de: excesso de gordura, cartilagem, coloração 

arroxeada, acinzentada e esverdeada, vestígios de descongelamento, 

odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer 

substância contaminante. Acondicionada em embalagem atóxica, 

transparente e resistente, peso líquido de 2 kg, contendo na 

embalagem a identificação do produto, peso e data de embalagem. 

QUILO    1000,000 

128 

FLOCOS A BASE DE ARROZ, Especificação: Flocos a base de 

arroz (flocão de arroz), pré-cozido, adicionado de vitaminas e 

minerais, 1° qualidade, com características sensoriais preservadas. 

Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, 

contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do 

fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção 

do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 

(seis) meses, a contar da data de entrega 

QUILO    300,000 

129 

FLOCOS A BASE DE MILHO, Especificação: Flocos a base de 

milho (flocão de milho), pré-cozido, adicionado de vitaminas e 

minerais, 1° qualidade, com características sensoriais preservadas. 

Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, 

contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do 

fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção 

do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 

(seis) meses, a contar da data de entrega 

QUILO    300,000 

130 

CEREAL INFANTIL A BASE DE ARROZ, Especificação: Com 

nutrientes essenciais como Zinco, Vitamina A Vitamina C e Ferro 

de melhor absorção. Assim como os lactobacilos, a bifidobactéria 

Bifidus. Específico para complementar a alimentação de crianças a 

partir do 6º mês. Embalagem de 400g. 

UNIDADE  300,000 

131 

CRAVO DA ÍNDIA - EMBALAGEM COM 8G, Especificação: Em 

embalagem plástica de 8g, data de fabricação e prazo de validade no 

mínimo 12 meses, informações contidas na embalagem. 

UNIDADE  200,000 

132 

COLORÍFICO (COLORAU), Especificação: em pó fino 

homogêneo, obtido de frutos maduros de urucum, limpos, 

dessecados e moídos, de coloração amarela, com aspecto com cor, 

cheiro e sabor próprio, isento de materiais estranhos e a sua espécie, 

acondicionado em saco plástico transparente e atóxico, 

hermeticamente vedado e resistente, embalado em caixa de papelão 

reforçado. Pacote c/ 250g. 

QUILO    150,000 
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133 

CONCENTRADO LÍQUIDO PARA REFRESCO DE ACEROLA, 

Especificação: Embalagem de 500 ml. Polpa de Acerola, água e 

suco concentrado de Acerola. Contém: Ácido Cítrico INS 330, 

Estabilizante: Goma Xantana INS 415, Conservadores: Sorbato de 

Potássio INS 202 e Metabissulfito de Sódio INS 223. Produto não 

fermentado, não alcoólico, homogeneizado e pasteurizado. Não 

contém glúten. 

GARRAFA  600,000 

134 

CONCENTRADO LÍQUIDO PARA REFRESCO DE GOIABA, 

Especificação: Embalagem de 500 ml. Polpa de Goiaba, água e suco 

concentrado de Goiaba. Contém: Ácido Cítrico INS 330, 

Estabilizante: Goma Xantana INS 415, Conservadores: Sorbato de 

Potássio INS 202 e Metabissulfito de Sódio INS 223. Produto não 

fermentado, não alcoólico, homogeneizado e pasteurizado. Não 

contém glúten. 

GARRAFA  600,000 

135 

FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, Especificação: 

Desidratado (Saccharomyces cerevisiae)e emulsificante de 

sorbitana. Embalagem laminada de 10g. 

PACOTE   100,000 

136 

FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO, Especificação: 

Especificação: Especial, tipo 1, enriquecido com ferro e ácido fólico 

(Vitamina B9), com fermento, Pacote de 1 Kg / Fardo com até 30 

Kg. Prazo de validade: mínimo de 9 meses. 

QUILO    300,000 

137 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, Especificação: Especial, tipo 1, 

enriquecido com ferro e ácido fólico (Vitamina B9), Pacote de 1 Kg 

/ Fardo com até 30 Kg. Prazo de validade: mínimo de 9 meses. 

QUILO    300,000 

138 

FARINHA LÁCTEA, Especificação: Sabor natural, ingredientes: 

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite 

em pó integral, vitaminas, minerais, sal e aromatizantes, contendo 

glúten. Valor nutricional em 35g - mínimo 24g de carboidratos, 4g 

de proteína e 2,5g de lipídio. Embalagem pote de polietileno ou lata 

de alumínio com 400 gramas. 

UNIDADE  150,000 

139 

FEIJÃO DA COLÔNIA (CAUPI), Especificação: Tipo I, classe 

caupi, novo, constituído de grãos inteiros e sadios com teor de 

umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e 

mistura de outras variedades e espécies. Embalagem de 1 kg em 

sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, 

resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do 

consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e procedência, 

informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade 

do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 

meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Pacote de 

1 kg. 

QUILO    600,000 

140 

FERMENTO EM PÓ PARA BOLO, Especificação: De primeira 

qualidade. Embalagem com dizeres de rotulagem, data de fabricação 

e prazo de validade, aproximadamente 100 gramas. Inscrição no 

MS. 

UNIDADE  100,000 

141 

FILÉ DE PEIXE CONGELADO, Especificação: semi-processado - 

congelado, em postas eviscerado, com aspecto cor, cheiro e sabor 

próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em prato de 

isopor e saco plástico polietileno, transparente atóxico. 

QUILO    600,000 



Estado do Pará 

MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

C.N.P.J Nº. 05.421.110/0001-40 

 

 
 
 
 
  

 

142 

LEITE FORMULA INFANTIL, Especificação: De partida, 

favorencendo as defesas imunologicas nos primeiros meses de vida. 

Adição de icpufas para modulação da resposta 

imunologica.Carboidratos 100% lactose lata de 400 ml. 

UNIDADE  100,000 

143 

MAÇÃ,QUILO, Especificação: De primeira, in natura, ser limpa, 

casca lisa íntegra, apresentando grau de maturação adequado a 

manipulação, transporte e consumo; isenta de sujidades, parasitas e 

larvas, sem lesões de origem física ou mecânica oriunda de 

manuseio ou transporte. 

QUILO    600,000 

144 

MAMÃO REGIONAL, Especificação: De primeira, livre de 

sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, bem 

desenvolvidos e maduros, com polpa firme e intacta, sem danos 

físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 

acondicionado em caixa pesando aproximadamente 8 kg 

QUILO    600,000 

145 

MELANCIA REGIONAL, Especificação: redonda, graúda, de 

primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração 

uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa 

firme e intacta, pesando entre 6 a 10 kg cada unidade 

QUILO    1500,000 

146 

MINI BOLO DE CHOCOLATE, Especificação: Farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, 

gordura vegetal hidrogenada, ovos, cacau em pó, soro de leite, 

amido de milho, sal, emulsificantes,(mono diglicerídeos de ácido 

graxos, ésteres de ácidos graxos, com poliglicerol, estearato de 

potássio e lecitina de soja),fermentos químicos em pó (pirofosfato 

ácido de sódio, bicarbonato de sódio e carbonato se cálcio), corante 

caramelo IV, conservantes,(propionato de sódio e sorbato de 

potássio), umectante (sorbitol), aromatizantes e acidulante (ácido 

cítrico).Aromatizado artificialmente. CONTÉM GLÚTEN. Pode 

conter traços de castanhas, nozes e coco. Embalagem com 33g. 

Embalagem primária: Forma de papel monolúcido. Embalagem 

secundária: Flexível BOOP. Embalagem terciária: Caixa de 

embarque (display) em papelão ondulado. SEM GORDURA 

TRANS 

QUILO    50,000 

147 

CARTELA DE OVOS DE GALINHA, Especificação: tamanho 

médio livre de rachaduras e sujidades, com peso liquido unitário de 

aproximadamente 50g organizados em bandejas, embalados e 

rotulados com data de validade, com identificação do nome e 

endereço do fornecedor. Registro no MAPA. (CARTELA C/30 und 

armazenado em caixa de papelão). 

CARTELA  300,000 

148 

PÃO MASSA FINA, Especificação: Farinha de trigo enriquecida 

com ferro, fermento, sal, óleo, cor do miolo levemente creme, casca 

cor dourada, brilhante e macia, tamanho uniforme. Pesando 50 

gramas cada unidade. 

UNIDADE  6000,000 

149 

QUEIJO MOZZARELLA FATIADO, Especificação: produto 

elaborado com leite de vaca, com aspecto de massa semidura, cor 

branco creme homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente 

salgado, embalagem contendo até 01kg, fatiado. 

QUILO    80,000 
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SALSICHA RESFRIADA, Especificação: Tipo Hot Dog, de carne 

bovina e/ou suína, com condimentos triturados, misturados e 

cozidos, com aspecto característico e boa qualidade, isenta de 

sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em embalagem de 5 kg 

em sistema a vácuo mantida sob refrigeração, pesando 

aproximadamente pesando aproximadamente 50g por unidade, 

inspecionada pelo SIF. 

QUILO    500,000 

151 

VINAGRE DE ÁLCOOL, Especificação: Branco, inseto de corante 

artificiais, acidos organicos minerais estranhos, livre de sujidades, 

material terroso, e detritos de animais e vegetais, acondicionado em 

frasco plastico com tampa inviolavel, hermeticamente fechado. 

LITRO    200,000 

152 

ARROZ INTEGRAL, Especificação: Tipo integral, longo fino, 

constituidos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15%, 

isento de sujidades e materias estranhos, embalagem de 1kg em 

sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, 

resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do 

consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e procedência, 

informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade 

do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 

06(seis)meses a partir da data de entrega na unidade requisitam 

longo fino, tipo 1, cor branca polida, e sem 

sujidades/parasitas/larvas/bolores, subgrupo polido. Pacote de 1kg e 

fardo com até 30kg. 

QUILO    300,000 

153 

BANANA PRATA, Especificação: Tipo: Prata. De 1º qualidade, 

com cascas uniformes, 50% madura, 50% verde, nanica, maçã, 

prata, da terra, marmelo em pencas, tamanho e coloração uniformes, 

com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida e 

maturação mediana, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, 

material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos 

de manuseio e transporte, de colheita recente, livre de resíduos de 

fertilizantes, devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 

agroecológicos. 

QUILO    400,000 

154 

BARRA DE CEREAL, Especificação: barra de cereais, embalagem 

individual de 27g, com validade de 12 meses. Contém glúten. SEM 

GORDURA TRANS 

QUILO    100,000 

155 

BOLACHA SALGADA INTEGRAL, Especificação: Composição 

básica: Farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal de 

demais substâncias permitidas, acondicionada em pacotes de 

polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com no mínimo 

400g. A embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, 

data de validade, quantidade do produto. O produto deverá 

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

na unidade requisitante. 

PACOTE   200,000 

156 

PÃO DE FORMA - 500G, Especificação: Farinha de trigo 

enriquecida com ferro, fermento, sal, leite, cor do miolo levemente 

creme, casca cor dourada, brilhante e tamanho uniforme. SEM 

GORDURA TRANS. Pesando aproximadamente 500 g cada pacote 

PACOTE   100,000 
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PRESUNTO, Especificação: Presunto cozido Produto de boa 

qualidade peça/pedaço, em embalagem bandeja de isopor com 

plástico, devidamente identificado com marca do produto, peso e 

data de validade e registro no SIF ou IMA. 

QUILO    300,000 

158 

PIMENTA DO REINO COM COMINHO, Especificação: pimenta 

do reino c/cominho. tempero/condimento, desidratado e moído, 

embalagem c/ 100g. 

QUILO    150,000 

159 

MAIONESE - 500G, Especificação: Emulsão cremosas, obtidas 

com ovos e óleo vegetal, com adição de condimentos, substâncias 

comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, amarelo claro, 

com cheiro e sabor próprio, isento de sujidades e seus ingredientes 

em perfeito estado de conservação. Acondicionada em embalagem 

de 500g 

QUILO    150,000 

160 

LINGUIÇA CALABRESA, Especificação: Linguiça tipo calabresa 

de carne suína, Grossa, embalada a vácuo, acondicionada em 

embalagem plástica original com 500 g. 

QUILO    200,000 

161 

CORANTE TIPO AÇAFRÃO, Especificação: Em pó fino 

homogêneo, obtido da raiz açafrão, limpos, dessecados e moídos, de 

coloração amarela, com aspecto com cor, cheiro e sabor próprio, 

isento de materiais estranhos e a sua espécie, acondicionado em saco 

plástico transparente e atóxico, hermeticamente vedado e resistente. 

Pacote com 100g. Apresentar laudo bromatológico. 

UNIDADE  100,000 

162 

CHARQUE BOVINO, Especificação: Pacote com 500g. Preparado 

com Carne bovina ponta de agulha de boa qualidade salgada, curada, 

seca, de consistência firme, com cor, cheiro e sabor próprios, isento 

de sujidades, parasitas e materiais estranhos, embalada à vácuo, em 

sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, 

resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do 

consumo, embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. 

A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação 

e procedência, informação nutricional, número do lote, data de 

validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. APRESENTAR LAUDO BROMATOLÓGICO 

UNIDADE  1000,000 

163 COMINHO, Especificação: Embalagem de 100 Gramas, em pó, de 

boa qualidade para o consumo, com prazo de validade e fabricação. 
UNIDADE  150,000 

164 

FEIJOADA EM CONSERVA, Especificação: Água, feijão preto 

desidratado (11%), linguiça mista (10%), carne bovina (5%), fécula 

de batata (4,2%), pele suína (2,5%), proteína de soja (1,8%), sal, 

condimento preparado para feijoada (sal, levedura, proteína vegetal 

hidrolisada, alho, corante caramelo, aromas naturais e realçadores de 

sabor inosinato de sódio e guanilato de sódio). Lata de 830 gramas. 

UNIDADE  100,000 

165 

MACARRÃO INTEGRAL, Especificação: com 8% de fibra 

embalagem de polietileno atóxico de 500 g, com identificação na 

embalagem (rotulo) dos ingredientes, informações nutricionais, 

peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 

06 meses a contar da data de entrega 

PACOTE   100,000 

166 

MILHO PARA MUNGUNZÁ, Especificação: Classe amarelo. 

Grupo duro. Tipo I. 100% Milho. Embalagem com dizeres de 

rotulagem, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem de 

500 gramas. 

PACOTE   200,000 
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TEMPERO COMPLETO - 500G, Especificação: Produto de boa 

qualidade, completo, apresentando em sua composição alho e 

condimentos próprios, embalagem contendo 500g 

UNIDADE  100,000 

 
1.2. Os bens objeto da aquisição devem atender aos padrões de qualidade estabelecidos pelos órgãos 

competentes. 

 

1.3. Os bens deverão ter prazo de garantia mínimo de 06 (seis) meses, prevalecendo o prazo de garantia 

fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior. 

 

1.4. Os bens devem ser acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume 

possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o 

armazenamento; 

 

2. ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO. 

 

2.1. Os produtos serão fornecidos obedecendo a especificação de cada bem, conforme o disposto no item 

1.1 deste termo de referência, sendo recusado item que estiver com alguma característica diferente. 

 

2.2. O fornecimento dos produtos deverá ser realizado de forma parcelada, durante a demanda da 

Administração, obrigando a licitante vencedora a coloca-los à disposição durante o período de vigência da 

Ata de Registro de Preços. 

 

2.3. O prazo de entrega não será superior a 02 (dois) dias úteis, contados a partir do recebimento da Ordem 

de Compra ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso. 

 

2.3.1. A Ordem de Compra, será emitida, preferencialmente, por meio eletrônico e deverá constar nela as 

informações afetas aos produtos adquiridos, detalhando o item e a quantidade demandada. 

 

2.3.2. Somente serão aceitas entregas completas, ou seja, nas quantidades totais do item especificado na 

Ordem de Compra. 

 

2.4. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos materiais até o local designado para entrega é 

de inteira responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, não sendo a CONTRATANTE 

responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte. 

 

2.5. O objeto dessa licitação será recebido PROVISORIAMENTE, pela CONTRATANTE, após 

conferência do critério quantitativo, com a utilização de carimbo e assinatura no canhoto da Nota Fiscal 

Eletrônica e/ou no conhecimento de transporte da transportadora, devidamente datado e assinado. 

 

2.6. Após o recebimento provisório dos gêneros alimentícios, em um prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, 

será verificada, pela CONTRATANTE, a conformidade dos produtos proposto e entregue com as 

especificações contidas neste Termo de Referência. 

 

2.7. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, os gêneros alimentícios deverão ser substituído, por 

conta e ônus da CONTRATADA, em no máximo 02 (dois) dias úteis, não considerados como prorrogação 

do prazo de entrega. Esse processo de verificação de compatibilidade será também aplicado ao material 

encaminhado pela licitante em substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da 

licitação definitivamente recebido e aceito; 
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2.8. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade 

dos gêneros alimentícios, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, no prazo de validade dos 

produtos, quando da utilização desses produtos; 

 

3. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS. 

 

3.1. Considerar o critério de julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO para cada item; 

 

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS. 

 

6.1.O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de bens comuns, de que, trata a lei n° 

10.520/2002. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

 

7.1. A Contratada obriga-se a: 

 

7.1.1. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela 

Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da 

respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, 

procedência e prazo de garantia; 

 

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 

e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 

 

7.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, 

substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 02 (dois) dias, o 

produto com avarias ou defeitos; 

 

7.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente 

licitação. 

 

7.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 

 

7.1.5. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

Administração; 

 

7.1.6. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 

aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

 

7.1.7. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

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

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

de Referência ou na minuta de contrato; 
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8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 

 

8.1. A Contratante obriga-se a: 

 

8.1.1. Receber provisoriamente os gêneros alimentícios, disponibilizando local, data e horário; 

 

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

as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;  

 

8.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado; 

 

8.1.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos 

serviços, fixando prazo para a sua correção; 

 

8.1.5. Efetuar o pagamento no prazo previsto; 

 

8.1.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

 

9. AVALIAÇÃO DO CUSTO. 

 

9.1. O custo estimado da contratação e o respectivo valor máximo foram apurados mediante preenchimento 

de planilha de custos e formação de preços e pesquisas de preços praticados no mercado em contratações 

similares. 

 

10. MEDIDAS ACAUTELADORAS. 

 

10.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 

manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o 

pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou 

impossível reparação. 

 

11. CONTROLE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL. 

 

11.1. Em conformidade com os arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 10.1, a fiscalização da contratação 

será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no 

curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração. 

 

11.1.1. O representante da Administração deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 

controle da execução do contrato. 

 

11.2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 

a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e 

comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 

da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

11.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por 

qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de 

material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
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Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

12. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 

12.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação 

é aquela prevista no Edital. 

 

  Senador José Porfírio - PA, 20 de setembro de 2021. 

 

 

 

_____________________________________ 
DIRCEU BIANCARDI 

Prefeito Municipal 
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ANEXO II  

 

 PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 029/2021 

 

MODELO DE PROPOSTA 
 

À: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

Att. Pregoeiro – ........................... 

Abertura: ____ de ______ de 2021. 

Hora: 09:00 horas. 

 

 

OBJETO: Registro de preços para eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados ao 

abastecimento das Secretarias Municipais e Fundos Municipais da Prefeitura Municipal de 

Senador José Porfírio/PA. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 
ITEM ESPECIFICAÇÕES Marca Qtd/Und. 

01 Xxxxxx ..... 00 und 
Valor Unitário R$: ............... (.......... por extenso ................) 

Valor Total R$: .................. (.......... por extenso ..................) 

02 Xxxxxx ..... 00 und 
Valor Unitário R$: ............... (.......... por extenso ................) 

Valor Total R$: .................. (.......... por extenso ..................) 

03 Xxxxxx ..... 00 und 
Valor Unitário R$: ............... (.......... por extenso ................) 

Valor Total R$: .................. (.......... por extenso ..................) 

 

 Valor Total da Proposta R$: ............. 

 Validade da Proposta: 60 dias. 

 Prazo de entrega: 02 (dois) dias úteis após entrega da Ordem de Compra. 

 Dados Bancário: 

Banco: 

Agência: 

Conta: 

 A empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, é ciente de todas as condições do presente Edital do Pregão Presencial SRP 

nº. 029/2021 e concorda com as mesmas. 

 Os dados do responsável pela assinatura de contrato:...........................  

 Local de Entrega dos Produtos: (Cidade de Senador José Porfírio). 

 

 

 

............................../PA, xx de ........................ de 2021. 

 

 

______________________________________ 

Nome: ................... 

CPF: .................. 
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ANEXO III  

 

 PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 029/2021 

 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 

 

 
(nome da empresa), CNPJ nº ___________, sediada na (endereço completo), neste ato representada por seu 

sócio ou proprietário Sr. _________________, brasileiro, (estado civil), portador da Carteira de Identidade 

n° _________, inscrito no CPF/MF sob o nº ______, residente e domiciliado na cidade _________, com 

poderes estabelecidos no ato de investidura (contrato social ou outro documento equivalente, etc...) 

conforme cópia em anexo, no uso de suas atribuições legais, nomeia e constitui seu bastante representante o 

Sr. ______________, brasileiro, (estado civil), (cargo), portador da Carteira de Identidade n° ________, 

inscrito no CPF/MF sob o nº ___________, residente e domiciliado na cidade _______, com poderes para 

representá-lo junto a Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio/PA a participar no processo licitatório – 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 029/2021, podendo apresentar proposta, solicitar esclarecimentos, 

ofertar lances, interpor e desistir de recursos, assinar atas e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame. 

 

 

 
Local e data _____________________ 

 

 

 

______________________________________ 

(Nome e CPF do representante legal da empresa) 

Firma reconhecida 
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ANEXO IV  

 

 PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 029/2021 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

CONFORME ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009, DA 

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 

 
(Nome da empresa), CNPJ nº ___________, sediada na (endereço completo), neste ato representada por 

seu sócio ou proprietário Sr. _________________, brasileiro, (estado civil), portador da Carteira de 

Identidade n° _________, inscrito no CPF/MF sob o nº ______, residente e domiciliado na cidade 

_________ doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, 

DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

a) A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo 

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

discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por 

qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, 

discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, 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 presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação; 

 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de 

fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante 

antes da abertura oficial das propostas; e 

 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

Local e data ____________________ 

 

_____________________________________ 

(Nome e CPF do representante legal da empresa) 
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ANEXO V  

 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 029/2021 

 

 

 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 
A ..................................... (Razão social da empresa), CNPJ Nº ............................, localizada à 

........................(endereço completo) ............................................, DECLARA, em conformidade com a Lei 

nº 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório– Pregão 

Presencial SRP nº. 029/2021. 

 

 

 

 
Local e data ____________________ 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

(Nome e CPF do representante legal da empresa) 
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ANEXO VI  

 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 029/2021 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 
 
A ..................................... (razão social da empresa), CNPJ Nº ............................, localizada à 

........................(endereço completo) ............................................, DECLARA, sob as penas da lei, nos 

termos do §2º do art.32, da Lei nº 8.666/93, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 

participação no processo licitatório (PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 029/2021), e que contra ela não 

existe nenhum pedido de insolvência/falência ou concordata, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

Declara, finalmente, que possui as condições operacionais necessárias à perfeita execução do objeto. 

 

 

 

Local e data ____________________ 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

(Nome e CPF do representante legal da empresa) 
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ANEXO VII  

 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 029/2021 

 

 

 

 
DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF 

 

 

 
A ..................................... (Razão social da empresa), CNPJ Nº ............................, localizada à 

........................(endereço completo) ............................................, DECLARA, em atendimento ao disposto 

no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/88 que não possui em seu quadro de pessoal 

empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 14 (quatorze) 

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz. 

 

 

 
Local e data ____________________ 

 

 

 

______________________________________ 

(Nome e CPF do representante legal da empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Se o licitante possuir menores de 16 anos na condição de aprendizes deverá declarar Expressamente. 
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ANEXO VIII  

 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 029/2021 

 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 

 

 
A Empresa_______________________________________________________Razão Social), CNPJ nº 

_________________________, sediada _______________________________________ (Endereço 

completo), DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no art.3º da Lei Complementar 123/2006, 

que: 

 

a) Se enquadra como (  ) MICROEMPRESA-ME ou (  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP; 

 

b) A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I e II do art. 3º da Lei 

Complementar 123/2006; 

 

c) Não tem nenhum dos impedimentos do §4º do art.3º da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

 

Local e data ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

(Nome e CPF do representante legal da empresa) 
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ANEXO IX – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 029/2021 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

Aos .... dias de ..... do ano de 2021 a Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio, com sede 

na Rua Marechal Assunção, nº. 116, Bairro Centro, CEP 68.360-00, Senador José Porfírio, inscrita 

no CNPJ/MF sob nº. 05.421.110/0001-40, doravante denominada CONTRATANTE, representada 

neste ato pelo Prefeito Municipal de Senador José Porfírio o Excelentíssimo Sr. Dirceu Biancardi, 

brasileiro, portador do CPF nº. XXXXXXXXXXXXX e Carteira de Identidade nº XXXXXX, 

domiciliado e residente nesta cidade, lavra a presente Ata de Registro de Preços, referente ao 

Pregão Presencial - SRP nº. 029/2021, constituindo-se está no documento vinculativo e obrigacional às 

partes, com característica de compromisso para futura e eventual contratação, conforme as 

disposições contidas no instrumento convocatório e anexos e nas propostas apresentadas e no 

Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e Decreto nº 8.250, de 23 de maio de 2014. 

 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 

 

1.1 - Registro de preços para eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados ao 

abastecimento das Secretarias Municipais e Fundos Municipais da Prefeitura Municipal de 

Senador José Porfírio/PA. 

 
1.2 - Detalhamentos do objeto constam no Edital, seus anexos, documentos e proposta comercial da 

empresa classificada em primeiro lugar e os demais fornecedores que tiveram seus preços registrados 

para a formação de cadastro de reserva, que são parte integrante desta Ata, independentemente de 

transcrição, a fim de atender ao quantitativo total estimado para a contratação. 

 

1.3 - Este instrumento não obriga a Prefeitura a firmar contratações nas quantidades estimadas, 

podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do objeto, obedecidas a legislação pertinente, 

sendo assegurada ao fornecedor registrado a preferência, em igualdade de condições. 

 

Parágrafo primeiro - Ficam registrados, para contratações futuras, os quantitativos estimados e 

preços do seguinte fornecedor classificado: 

 
CLÁUSULA II – DOS QUANTITATIVOS, PREÇOS E FORNECEDORES CLASSIFICADOS 

 
2.1-Ficam registrados, para contratações futuras, os quantitativos estimados e preços do seguinte 

fornecedores classificados: 

 

Parágrafo primeiro - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 

exceto nas hipóteses previstas nos artigos 17 e 18 do Decreto nº 7.892/2013 e devidamente 

comprovadas as situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

 
Parágrafo segundo- Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 

superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá: 

 

a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado 

pelo mercado; 

 

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e  
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c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

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

fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 

órgão gerenciador poderá: 

 

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 

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

de fornecimento; 

 

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 
Parágrafo terceiro - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro 

de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA III – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
3.1- A vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses contados da data da sua 

assinatura e término em .... do mês de ... de 2022. 

 
3.2 - Esta Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada pelo Órgão Gerenciador e pelos Órgãos 

Participantes, durante sua vigência. 

 

CLÁUSULA IV- DA ENTREGA DOS PRODUTOS 

 
4.1- A entrega dos objetos deste certame será de forma parcelada, de acordo com o cronograma de 

compra da Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio e suas Secretarias em até 02 (dois) dias úteis 

após o recebimento da requisição de compra, na sede da Prefeitura Municipal de Senador José 

Porfírio/PA. 

 
4.2 – Os produtos mencionados neste Termo de Referência deverão ter validade mínima de 9 meses, a 

partir da data do recebimento definitivo, sem ônus adicional para o contratante: 

 

4.3 - Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de até 02 (dois) dias, pelo(a) responsável 

pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

 

4.4 - A empresa Contratada deverá manter um centro de armazenamento e distribuição de produtos 

no Município de Senador José Porfírio/PA, caso a mesma não seja instalada no Município. 

 
4.5 - Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 02 (dois) dias, contados do recebimento 

provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação 

mediante termo circunstanciado. 
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CLÁUSULA V – DO ÓRGÃO GERENCIADOR, PARTICIPANTE E ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS. 

 
5.1 – O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços responsável pela condução do conjunto de 

procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente é 

a Prefeitura de Senador José Porfírio; 

 
5.2 - Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua 

vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha 

participado do certame licitatório, mediante anuência da Prefeitura Municipal de Senador José 

Porfírio – Órgão Gerenciador. 

 
5.3 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso 

da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o da Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio 

para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

 
5.4 - As aquisições adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro de Preços não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 

convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

 
5.6 - O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o 

órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes 

que aderirem. 

 
5.7 - O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à Ata após a primeira aquisição ou 

contratação por órgão integrante da Ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no 

edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador. 

 

5.8 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 

contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata. 

 

5.9. Caberá ao fornecedor beneficiário, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela 

aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações 

presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes; 

 

5.10. A Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio, designará, por meio de Portaria Municipal, 

fiscais de Atas de Registro de Preços, fazendo constar texto que contenha claramente as 

responsabilidades atribuídas ao fiscal, quais sejam: 

 

5.10.1. Verificar se o fornecimento de produtos, ou prestação de serviços se desenvolve de acordo com 

o previsto em Ata de RP: prazo, especificações, valores, e demais condições; 

 

5.10.2. Notificar empresa, se necessário, fazendo constar todos os acontecimentos relevantes 

relacionados; 

 

5.10.3. Manter organizadas todas as notificações feitas, inclusive as soluções apresentadas pelo 

contratado, a fim de permitir a elaboração de relatório circunstanciado, se assim solicitado; 
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5.10.4. Comunicar ao Secretário da Pasta em caso de recorrentes notificações a empresa, de forma a 

compor relatório, solicitando que o caso seja levado ao Prefeito Municipal e à Comissão Processante 

Permanente para adoção das medidas cabíveis; 

 

5.10.5. Controlar os saldos existentes dos produtos ou serviços registrados; 

 

5.10.6. Pronunciar-se com antecedência mínima de 90 (noventa) dias do término da vigência da Ata – 

ou no caso de consumação de saldo - à autoridade competente, visando garantir tempo hábil para que 

seja realizado novo processo licitatório, se necessário; 

 

CLÁUSULA VI - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

6.1- O fornecedor terá seu preço cancelado da Ata de Registro de Preços quando: 

 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

 

b) não assinar o Contrato no prazo estabelecido pela CENTRAL/MP ou pelos órgãos participantes; 

 

c) não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 

no mercado; 

 

d) sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 ou no 

artigo 7ºda Lei nº 10.520/02 e não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de 

Registro de Preços, salvo o porte da empresa. 

 

6.2 – Ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b”, “d” e “e” supra, a Prefeitura 

Municipal de Senador José Porfírio instaurará processo administrativo específico visando o 

cancelamento do registro, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

6.3- O cancelamento do Registro de Preços poderá ocorrer por razão de interesse público ou a 

pedido do fornecedor, à vista de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que 

prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados. 

 

6.4 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente: 

 

a) por decurso do prazo de vigência; 

 

b) quando não restarem fornecedores registrados. 

 

CLÁUSULA VII- DAS PENALIDADES 
 

7.1 - À contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos 

artigos. 86 e 87 da Lei federal n°. 8.666/93, a saber: 

 

a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço. 

 

b) Multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses 

de inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço. 
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c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a 

Administração Judiciária do Estado do Pará, por prazo não superior a dois anos, nas hipóteses de 

execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para o serviço. 

 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a 

inexecução associem-se à prática de ilícito penal. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A penalidade de multa, estabelecida na alínea "b" do caput desta 

cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços prestados fora do prazo sujeitarão a contratada ao 

pagamento da multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor global da adjudicação a contar 

do vencimento daquele. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Sempre que constatado equipamento quebrado e não substituído no 

prazo de 24 horas, será aplicada multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor mensal 

calculado “prorata-die” até a data da substituição. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o 

seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados ao Contratante 

 

PARÁGRAFO QUINTO – Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora 

estará sujeita às penalidades tratadas na cláusula e parágrafos acima. 

 

a) Pela recusa injustificada em assinar o contrato. 

b) Pela não prestação dos serviços objeto da contratação de acordo com as especificações técnicas 

do ato convocatório e com as pertinentes normas técnicas. 

c) Pelo atraso no início e conclusão dos serviços. 

d) Pelo descumprimento de qualquer das condições dispostas no presente Instrumento 

 

CLÁUSULA VIII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

8.1 - A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem 

cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a 

esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014. 

 

CLÁUSULA IX – DO FORO 
 

9.1. Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Senador José Porfírio/PA, para dirimir todas 

e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata de Registro de Preços, renunciando expressamente a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

Senador José Porfírio/PA,              de                2021. 
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Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços 

 

 

 

Fornecedor Registrado 
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ANEXO X 

 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 029/2021 

MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ....................., E A 

EMPRESA .........................., NA FORMA 

ABAIXO 

 
 

Contrato Administrativo para a “Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados ao abastecimento das 

Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio/PA” que entre si 

firmam de um lado, a ________________________, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, portadora 

do CNPJ nº __________________, com sede administrativa na ________________________, representado 

neste ato pelo seu _______________________, _________, portador da Cédula de Identidade nº. 

_________ e CPF nº __________, neste ato designada CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa 

___________, Pessoa Jurídica de Direito Privado, portadora do CNPJ nº ________, com sede na 

__________, representada por ________, (Sócio-Gerente ou Proprietário), (qualificação), portador da 

Cédula de Identidade nº _________ e CPF nº _________, neste ato denominada CONTRATADA, nos 

termos da Lei nº 8.666/93 e Pregão Presencial SRP nº. 029/2021, de acordo com as cláusulas e condições a 

seguir fixadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

1.1. O objeto da presente licitação consiste na “Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados ao 

abastecimento das Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura Municipal de Senador José 

Porfírio”. 
 

1.1. Os produtos deverão: 

 

a) Encontrar-se dentro do prazo de validade para consumo em no mínimo 06 (seis) meses, exceto para 

aqueles que são de consumo imediato (perecíveis); 

b) Possuir rotulagem, inclusive nutricional, em conformidade com a legislação em vigor. 

c) Possuir qualidade físico-química e sanitária. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES: 

 

2.1. Aplica-se a este Instrumento as disposições do Pregão Presencial SRP nº. 029/2021, bem como faz 

parte deste a proposta formulada pela CONTRATADA em ___/___/2021. 

 

2.1.1. Havendo divergências entre os documentos citados e os Contratos prevalecerão os termos do último. 
 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 

  

3.1. Os produtos serão fornecidos obedecendo a especificação de cada bem, conforme o disposto no termo 

de referência, sendo recusado item que estiver com alguma característica diferente. 

 

3.2. O fornecimento dos gêneros alimentícios deverá ser realizado de forma parcelada. 
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3.3. O prazo de entrega não será superior a 02 (dois) dias úteis, contados a partir do recebimento da Ordem 

de Compra ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso. 

 

3.3.1. A Ordem de Compra, será emitida, preferencialmente, por meio eletrônico e deverá constar nela as 

informações afetas aos produtos adquiridos, detalhando o item e a quantidade demandada. 

 

3.3.2. Somente serão aceitas entregas completas, ou seja, nas quantidades totais do item especificado na 

Ordem de Compra. 

 

3.4. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos materiais até o local designado para entrega é 

de inteira responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, não sendo a CONTRATANTE 

responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte. 

 

3.5. O objeto dessa licitação será recebido PROVISORIAMENTE, pela CONTRATANTE, após 

conferência do critério quantitativo, com a utilização de carimbo e assinatura no canhoto da Nota Fiscal 

Eletrônica e/ou no conhecimento de transporte da transportadora, devidamente datado e assinado. 

 

3.6. Após o recebimento provisório dos gêneros alimentícios, em um prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, 

será verificada, pela CONTRATANTE, a conformidade dos produtos proposto e entregue com as 

especificações contidas neste Termo de Referência. 

 

3.7. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, os gêneros alimentícios deverão ser substituído, por 

conta e ônus da CONTRATADA, em no máximo 02 (dois) dias úteis, não considerados como prorrogação 

do prazo de entrega. Esse processo de verificação de compatibilidade será também aplicado ao material 

encaminhado pela licitante em substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da 

licitação definitivamente recebido e aceito; 

 

3.8. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade 

dos gêneros alimentícios, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, no prazo de validade dos 

produtos, quando da utilização desses produtos; 

  

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 

4.1. A CONTRATANTE pagará pelo fornecimento dos produtos os preços abaixo especificados, 

resguardando-se o direito da CONTRATADA ter, seu preço acrescido ou reduzido, conforme o caso. 

 
ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UND QUANT 

1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 

 

4.2. O pagamento da despesa decorrente do objeto a que se refere a presente licitação será realizado 

mensalmente, de acordo com o quantitativo entregue no período, em moeda-corrente, até o 30º (trigésimo) 

dia do mês subsequente àquele em que foi efetuado o fornecimento, mediante apresentação das respectivas 

Notas Fiscais/Faturas, Ordem de Compra, recibo e outros documentos que vier a administração solicitar. 

 

4.2.1. Sendo encontrado algum erro na Nota Fiscal expedida, será imediatamente oficializada a 

CONTRATADA apontando as falhas para que a mesma proceda ao cancelamento da Nota com expedição 

de outra contemplando o correto fornecimento. 
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4.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de exigir da CONTRATADA, em qualquer época, a 

comprovação de quitação das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, enquanto durarem o fornecimento 

dos produtos negociados. 

 

4.4. Não será efetuado qualquer pagamento à empresa fornecedora enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência em função dos produtos 

negociados. 

 

4.4.1. No caso de produto vencido ou com qualquer outro defeito ou impropriedade que enseje em sua 

rejeição, ficará a CONTRATANTE autorizada a adquiri-los de outro fornecedor, a qualquer preço, a 

expensas da CONTRATADA, sendo o respectivo valor deduzido da Nota Fiscal/Fatura apresentada, bem 

como o valor que por ventura tenha sido pago a maior a outros fornecedores na aquisição dos produtos 

rejeitados.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA: 

 

5.1. A vigência do contrato deste Contrato será até xx de xxxxxxxxxxx de 20xx a contar da assinatura, 

podendo ser prorrogado nos termos da lei. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

6.1 - A despesa para o processamento e pagamento do objeto do presente Pregão Presencial SRP n° 

029/2021, correrá por conta do orçamento geral da contratante para o exercício de 2021, na seguinte 

dotação: 
 

6.2 - As despesas dos exercícios subsequentes correrão à conta das Dotações Orçamentárias 

consignadas para essa atividade nos respectivos exercícios, ficando estas condicionadas à previsão nas Leis 

Orçamentárias Anuais (LOA’s). 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES: 

 

7.1. Reputa-se direito: 

 

I - DA CONTRATANTE – ser imediatamente atendido pela CONTRATADA quanto ao fornecimento do 

objeto licitado, desde que atendida às condições de fornecimento estabelecidas na Cláusula Terceira retro 

mencionada. 

 

II - DA CONTRATADA – exigir o pagamento pelo fornecimento do objeto ora contratado, desde que 

atendidas as condições de pagamento estabelecidas na Cláusula Quarta acima dispostas. 

 

7.2. Reputa-se obrigação: 

 

I - DA CONTRATANTE: 

 

a) Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações 

decorrentes da presente licitação, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93; 

 

b) Fiscalizar e acompanhar a execução do fornecimento do objeto pela empresa fornecedora; 

 

c) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do fornecimento 

dos produtos negociados, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 
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e) Providenciar os pagamentos à empresa fornecedora à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente 

atestadas, nos prazos fixados. 

 

f) A Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio e os demais Fundos Municipais, através de servidores 

credenciados, serão os responsáveis diretos pela fiscalização do contrato, observando as especificações dos 

itens licitados. 

  
g) Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a 

entrega dos itens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e 

determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.  

 

h) O representante do Município anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

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

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

  
II - DA CONTRATADA: 

 

a) A Contratada obriga-se a: 

 

a.1) Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, 

em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal 

constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de 

garantia; 

 

a.2) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 

26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 

 

a.2.1) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, 

reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 02 (dois) dias, o produto 

com avarias ou defeitos; 

 

a.3) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente 

licitação. 

 

a.4) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 

 

a.5) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 

previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração; 

 

a.6) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 

aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

 

a.7) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

a.8) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, 

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

de Referência ou na minuta de contrato; 
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CLÁUSULA OITAVA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

 

8.1. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, independente das demais sanções 

cabíveis. 

 

8.2. Constituem motivo para rescisão do contrato todas as elencadas no art. 78 da Lei nº 8.666/93. 

 

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

direito ao contraditória e ampla defesa. 

 

8.3. A rescisão contratual do contrato poderá ser: 

 

8.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, no caso dos incisos I a XII e XVII do art. 

78 da Lei de Licitações e Contratos; 

 

8.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; 

 

8.3.3. Judicial, nos termos da legislação. 

 

8.4. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei retro mencionada, sem 

que haja culpa da CONTRATADA, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que 

houver sofrido. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES: 

9.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, no 

percentual de até no máximo 10% do valor contratado. 

 

9.1.1. A multa a que alude este item não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o 

contrato e aplique as sanções previstas a seguir. 

 

9.1.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada das faturas/notas fiscais 

vincendas da CONTRATADA. 

 

9.1.3. Se a multa alcançar valor superior à fatura/nota fiscal vincenda, responderá a CONTRATADA pela 

diferença, a qual será descontada de pagamentos futuros, e não havendo, cobrada judicialmente. 

 

9.2. Pela inexecução total ou parcial do presente ajuste a CONTRATANTE poderá, garantida a defesa 

prévia, aplicar as sanções abaixo relacionadas: 

 

9.2.1. Advertência; 

 

9.2.2. Multa, na forma prevista no item 9.1; 

 

9.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

CONTRATANTE, pôr no prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

 

9.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
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CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

subitem anterior. 

 

9.3. As sanções previstas nos subitem 9.2.2 a 9.2.4 poderão ser aplicadas juntamente com a do subitem 

9.2.1, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.    

 

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

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento 

previsto na Lei Federal nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO:  
 

10.1 - O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo do MUNICÍPIO DE 

SENADOR JOSÉ PORFÍRIO (PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO) - 

Contratante, mediante designação do servidor xxxxxxxxxxxxxx, CPF nº xxxxxxxxx, através da 

Portaria nº. 0xx/2021, especialmente designado para este fim, nos termos do art. 67 da Lei Federal 

nº 8.666/93.  

 

10.1.1 – Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: 

 

I - Fiscalizar e atestar a execução e/ou fornecimento, de modo que sejam cumpridas integralmente 

as condições estabelecidas neste Contrato;  

 

II - Comunicar eventuais falhas na execução e/ou fornecimento, cabendo à CONTRATADA 

adotas as providências necessárias;  

 

III - Garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes 

relacionados com a execução e/ou fornecimento;  

 

IV - Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em 

especial aplicações de sanções e alterações do mesmo;  

 

10.1.2 - A fiscalização exercida pela CONTRATADA não excluirá ou reduzirá a 

responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICADA: 

 

11.1. O presente Contrato regula-se pelas cláusulas e preceitos de direito público, em especial da Lei nº 

8.666/93, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 

direito privado, no que couber. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

12.1. A declaração de nulidade do contrato não exonerará a CONTRATANTE no dever de indenizar a 

CONTRATADA pelo que esta houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos 

regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de 

quem lhe deu causa. 
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12.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato. 

 

12.2.1. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, 

salvo as supressões resultantes de acordo celebradas entre os contratantes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO: 

 

13.1. As partes elegem o foro da Comarca de Senador José Porfírio/PA, com renúncia a qualquer outro, 

para dirimir dúvida ou questões não resolvidas administrativamente. 
 

 

E por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente contrato em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, para todos os efeitos legais 

Senador José Porfírio (PA), xx de xxxxxxxx de 2021. 

 

 

 

____________________________________________ 

CONTRATANTE 

 

 

 

CONTRATADA 


		2021-10-13T17:58:56-0300
	DIRCEU BIANCARDI:59629053268


		2021-10-13T17:59:33-0300
	DIRCEU BIANCARDI:59629053268


		2021-10-13T18:00:08-0300
	KLEBER DOS ANJOS DE SOUSA:77461231200




