
 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 
Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 722-1139.CEP: 68.750-000 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 008/2020 

Processo Administrativo nº 008/2020 
 
 

A (O) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, por intermédio do (a) Prefeitura Municipal de Curuçá, sediada na 

Praça Cel Horácio, 70, Centro, Curuçá Pará, CEP 68.750-000, CNPJ: 24.059.574/0001-01, no uso de suas 

atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação para o 

REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, modo de disputa ABERTO, critério de 

julgamento MENOR PREÇO  POR ITEM, para aquisição do objeto especificado no Anexo I deste Edital. 

O presente certame será regido pela Lei nº 10.520/2002, pela Lei Complementar n° 123/2006, pelo Decreto 

Federal nº 10.024/2020, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto nº 8.538/2015 e, subsidiariamente, pela Lei nº 

8.666/1993, e suas respectivas alterações, observadas as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus 

Anexos. 

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove a 

comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da 

criptografia e autenticação em todas as suas fases. 

Os trabalhos serão conduzidos por servidor (a) designado (a), denominado (a) Pregoeiro (a), designado pela 

Portaria Municipal nº 073/2020 de 25 de Março de 2020, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados 

ou transferidos diretamente para a página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br. 

O Edital estará disponível gratuitamente na página www.tcm.pa.gov.br, cplcuruca2013@yahoo.com.br e no 

endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF. 

Data e hora de Início das Propostas: 01/09/2020   

Data de Final das Propostas:  15/09/2020  às 09:30min.  

Data de Abertura das Propostas:  15/09/2020   às 09:30min. 

 
1.1. Registro de Preços para a Futura ou Eventual AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E 

NÃO PERECIVEIS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DE CURUÇÁ, de acordo com o Termo de Referência – Anexo I. 

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao 

licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital 

e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

1. DO OBJETO: 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.tcm.pa.gov.br/
http://www.tcm.pa.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 
Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 722-1139.CEP: 68.750-000 

 

 

 
2.1. Órgão gerenciador: A Secretaria Municipal de Educação fica responsável pela condução do conjunto de 

procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente; 

2.2. São competências do Órgão Gerenciador o disposto no art. 5º do Decreto Federal nº 7.892/13 e suas alterações. 

2.3. Fica esclarecido que a Secretaria Municipal de Educação gerenciará a Ata de Registro de Preços, por 

intermédio da Comissão Permanente de Licitação. 

2.4. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do Anexo do 

Edital e nas condições previstas neste Edital. 

2.5. A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da sua 

assinatura. 

 
3.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá 

impugnar este Edital. 

3.2. A impugnação deverá ser enviada exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal 

de Compras Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

3.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação no prazo de até 

24 (vinte e quatro) horas. 

3.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação de propostas. 

3.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 

03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 

eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

3.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

3.7. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica na 

aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas. 

3.8. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, 

serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu 

acompanhamento. 

3.9. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, 

que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 

responder pela proponente. 

3.10. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a 

administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou 

contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração 

pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital). 

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO: 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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4.1. Poderão participar da licitação apenas as empresas interessadas qualificadas, na forma da Lei Complementar 

nº 

123/2006, como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) pertencente ao ramo de atividade 

relacionado ao objeto da licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema eletrônico provido 

pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, e que: 

4.1.1. O ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, mediante a apresentação dos documentos 

pertinentes e os que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2010; ou 

4.1.2. Que não estejam cadastradas ou que estiverem com seus cadastramentos vencidos, também poderão 

participar da licitação, desde que atendidas as exigências do item 12, deste edital. 

4.2. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às 

condições deste Edital. 

4.2.1. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na 

plena aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas. 

4.3. Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, ou participar do contrato dela 

decorrente, sob pena de recebimento das sanções previstas neste Edital: 

4.3.1. Pessoas físicas não empresárias; 

4.3.2. Servidor ou dirigente do (a) Prefeitura Municipal de Curuçá; 

4.3.3. O autor do Termo de Referência, Anexo I deste edital, pessoa física ou jurídica. 

4.3.4. As sociedades empresárias: 

4.3.4.1. que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação; 

4.3.4.2. que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, 

dissolução ou liquidação; 

4.3.4.3. que integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro Nacional de 

Empresas Punidas – CNEP (Portal Transparência); 

4.3.4.4. que estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa disponível no Portal do CNJ; 

4.3.4.5. integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas que tenham diretores, sócios ou 

representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se 

demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

4.3.4.6. que, isoladamente ou em consórcio, tenham sido responsáveis pela elaboração do termo de referência, 

ou da qual o autor do termo de referência seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por 

cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

4.3.4.7. cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar de agente público, preste 

serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da administração pública da Prefeitura Municipal de Curuçá 

em 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO: 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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que este exerça cargo em comissão ou função de confiança por meio de contrato de serviço terceirizado ou 

contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens, ou ainda de convênios e os instrumentos 

equivalentes; 

4.3.4.8. estrangeiras que não funcionem no país; 

4.3.4.9. reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição; 

4.4. O descumprimento de qualquer condição de participação será motivo para a inabilitação do licitante. 

4.5. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para o (s) mesmo(s) 

item(s). 

4.6. Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ (condenações cíveis por atos de improbidade 

administrativa) e no Portal Transparência (www.portaltransparencia.gov.br/cnep), para aferição de eventuais 

registros impeditivos de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. 

 
5.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema 

eletrônico 

provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. 

5.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha 

pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas), onde também deverão se 

informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta 

utilização. 

5.2.1. Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas poderão obter maiores informações na 

página www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos 

do Portal ou pelo e-mail falecom@portaldecompraspublicas.com.br. 

5.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume 

como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 

representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

5.3.1. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação 

por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Prefeitura 

Municipal de Curuçá responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros. 

5.4. O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas implica a responsabilidade do licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este 

Pregão. 

5.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema 

para imediato bloqueio de acesso. 

5.6. O Pregão será conduzido pelo (a) Prefeitura Municipal de Curuçá com apoio técnico e operacional do Portal 

de Compras Públicas, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação. 

5. DO CREDENCIAMENTO: 

http://www.portaltransparencia.gov.br/cnep
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:falecom@portaldecompraspublicas.com.br


 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 
Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 722-1139.CEP: 68.750-000 

 

 
6.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e até a data e 

hora 

marcadas para abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar concomitantemente com os documentos de 

habilitação, a proposta com a descrição do objeto ofertado e preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico 

no endereço acima, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública quando, então, encerrar-

se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio 

de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, 

assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, 

ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 

2006. 

6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o 

que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6.9. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva 

responsabilidade o levantamento de custos necessários para o cumprimento total das obrigações necessárias para 

a execução do objeto desta licitação. 

6.10. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

6.10.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional; 

6.10.2. Marca, modelo e fabricante de cada item ofertado; 

6.10.3. Descrição detalhada do objeto indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, 

número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 

6.11. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergência entre 

as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerão as últimas. 

6.12. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos 

bens. 

6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. 

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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6.14. O licitante, ao enviar sua proposta, deverá apresentar juntamente, em campo próprio do sistema eletrônico, 

dentro do prazo estipulado neste edital, as seguintes declarações assinadas pelo seu representante legal e 

reconhecida em cartório: 

6.14.1. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;  

6.14.2. Declaração de que entregará os bens comprovadamente novos e sem uso, uma vez que não serão aceitos 

objetos recondicionados, reformados ou remanufaturados; 

6.14.2.1. A indicação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento 

favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte; 

6.14.3. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 

conformidade com as exigências do Edital. 

6.14.4. Declaração de que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

6.14.5. Declaração de que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada 

está em conformidade com as exigências editalícias; 

6.14.6. Declaração de que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores; 

6.14.7. Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 

XXXIII, da Constituição; 

6.14.8. Declaração de que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

6.14.9. Declaração de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

6.14.10. Declaração de que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 

regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991. 

6.14.11. Declaração autorizando a Prefeitura Municipal para investigações complementares que se fizerem 

necessárias. 

6.14.12. Declaração fornecida pelo Fiscal de Contratos, designado por portaria, da Secretaria Municipal de 

Educação, devidamente reconhecida em cartório, de que recebeu os documentos e, de que tomou conhecimento 

de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, de acordo 

com o inciso II, do art. 30 da Lei nº 8.666/93. A referida declaração deverá ser solicitada pelo licitante no 

protocolo, em papel timbrado da empresa, interessado à Secretaria Municipal de Educação, até 03 (três) dias úteis 

antes da data designada para abertura da sessão pública. 

6.15. As declarações omissas, ou falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, 

sujeitarão a licitante desclassificação do certame e as sanções previstas neste Edital. 
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7.1. A abertura da sessão pública dar-se-á mediante comando do Pregoeiro, por meio do sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente 

mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

7.3. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não 

apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

7.3.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo 

real por todos os participantes. 

7.3.2. A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva, que deverá ser levada a efeito 

após  o seu julgamento definitivo conforme definido no item 10 deste edital. 

7.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da 

fase de lances. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

7.6. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação 

aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$1,00 (um 

real). 

 
7.7. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o 

intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente 

descartados pelo sistema os respectivos lances. 

 
7.8. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 

regras estabelecidas no Edital. 

7.8.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo 

pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrônico (Portal de 

Compras Públicas). 

7.8.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

7.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 

em primeiro lugar. 

7.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.11. Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível ou verificar que houve 

erro de digitação, deverá excluí-lo do sistema, a fim de não prejudicar a competitividade. 

7.11.1. Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir o valor do último lance ofertado em mais 

de 70% (setenta por cento). 

7.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico 

poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7. DA ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES: 
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8. DO EMPATE: 

7.13. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a 

sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato 

pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.14. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.15. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da 

sessão pública. 

7.16. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 

intermediários. 

7.17. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 

automaticamente. 

7.18. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, 

assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 

consecução do melhor preço. 

 

8.1. Consideram-se empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou 
empresas 

de pequeno porte forem iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, situação 

em que, como critério de desempate, será assegurado o direito de preferência de que trata os arts. 44 e 45 da Lei 

Complementar nº 123/2006 (ou norma estadual ou municipal que discipline o tratamento diferenciado para MEs 

/ EPPs), mediante a adoção dos seguintes procedimentos: 

8.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, cuja proposta estiver no intervalo 

estabelecido no item 10.1, será convocada para, querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela 

classificada com o menor preço ou lance, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, 

sob pena de preclusão; 

8.1.2. Apresentada proposta nas condições acima referidas, esta será considerada como a licitante detentora do 

lance mais vantajoso, dando prosseguimento ao certame na forma do item 09 e seguintes; 

8.1.3. Não apresentada proposta na condição cima referida, serão convocadas as microempresas ou empresas de 

pequeno porte, no intervalo estabelecido acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

8.1.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs / EPPs que se encontrem em situação de 

empate, será efetuado sorteio aleatório entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

8.1.5. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo 

Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 (ou artigos de norma 

estadual ou municipal que discipline o tratamento diferenciado para MEs / EPPs). 
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10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 

8.1.6. Na hipótese de não declaração de licitante vencedora, enquadrada como microempresa ou empresa de  

pequeno porte, será dado prosseguimento ao certame na forma do item 09 e seguintes da licitante que 

originalmente apresentou a menor proposta ou lance. 

8.1.7. O disposto nos subitens 8.1.1 a 8.1.6, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

8.2. A desistência em apresentar lance implicará na manutenção do último preço ofertado pela licitante, para 

efeito de classificação de aceitabilidade da proposta. 

8.3. Se o pregoeiro observar que há licitantes em situação de empate que enviaram seus lances em horários 

exatamente iguais, mas não se enquadram como MEs / EPPs, adotará os seguintes critérios de desempate, nesta 

ordem: 

8.3.1. Utilização de bens e serviços produzidos no Brasil; 

8.3.2. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

8.3.3. Utilização de bens e serviços produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 

tecnológico no País; 

8.3.4. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação; 

8.3.5. Sorteio. 

8.3.6. A proposta declarada vencedora será inserida, na fase de Aceitação, no campo "Valor Negociado", com a 

devida justificativa. 

 

9.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro encaminhará 

contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de 

julgamento e o valor estimado para a contratação, para que seja obtida melhor proposta. 

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

10.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto 
ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

10.2. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas após a fase de lances, deverão 

encaminhar proposta ajustada no prazo máximo de 30 (trinta) minutos, contados a partir da convocação via chat, 

através do e-mail: cplcuruca2013@yahoo.com.br, acompanhada das declarações exigidas neste edital. 

10.2.1.O prazo poderá ser prorrogado, a critério do Pregoeiro, desde que solicitado por escrito com justificativa, 

antes de findo o prazo estabelecido. 

10.2.2.A proposta deve conter: 

a) Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, endereço de correio eletrônico, 

números do CNPJ e da inscrição Estadual e Municipal (se houver); 

9. DA NEGOCIAÇÃO DIRETA: 

mailto:licitacaobraganca.pa@gmail.com
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b) O preço unitário e total para cada item (ou lote) ofertado (conforme especificados no Termo de Referência 

(Anexo I deste Edital), bem como o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, já considerados e 

inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto; 

c) A descrição mínima do objeto de forma a demonstrar que o produto atenda as especificações e exigências 

contidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital; 

d) Marca, modelo, tipo, fabricante e procedência; 

e) O prazo de garantia do bem, de Acordo com o Termo de Referência, Anexo I deste edital, contados do 

recebimento definitivo do objeto; 

f) Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, contados da data prevista para 

abertura da licitação; 

g) Prazo de entrega de acordo com o Termo de Referência – Anexo I, contados a partir da Ordem de Fornecimento 

h) Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento. 

10.3. A licitante deverá encaminhar catálogos, folhetos, folders, fotos ou outra forma de comprovação de que os 

produtos ofertados atendem a especificação, que deverão ser encaminhados na forma e prazo definidos no item 

10.1. 

10.3.1. A arrematante deverá, quando solicitado pelo Pregoeiro, indicar o site do fabricante para que sejam 

comprovadas as características do objeto ofertado; 

10.4. O não envio da proposta ajustada por meio do correio eletrônico com todos os requisitos elencados no 

subitem 6 e 10.1 deste edital, ou o descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na 

desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório contra o licitante. 

10.5. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a prazo e 

especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos originais, 

ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais ou quando a alteração 

representar condições iguais ou superiores às originalmente propostas. 

10.6. Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos quando 

apresentarem valores globais ou unitários acima do valor definido para o respectivo objeto no Termo de 

Referência. 

10.6.1.A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação direta, não obtiver 

oferta inferior ao preço máximo fixado. 

10.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade. 

10.8. O Pregoeiro em conjunto com a Equipe de Apoio poderá realizar quaisquer diligências necessárias para 

averiguar a conformidade da proposta com as especificações mínimas previstas no Termo de Referência, Anexo I 

ao Edital, salvo a juntada de documentos, para atender a exigência deste edital, findo o prazo estabelecido no item 

10.1. 

10.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
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11. DA AMOSTRA: 

10.9.1. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, serão observados os 

procedimentos previstos nos itens 8 e 9. 

10.10. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 

saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, 

no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

10.10.1. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

10.10.2. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do 

licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

10.11. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação 

da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina 

estabelecida no item 8 deste edital, se for o caso. 

10.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 

observado o disposto neste Edital. 

10.13. A proposta original, com todos os requisitos do item 6 e 10.1, deverá ser encaminhada em envelope 

fechado e identificado com dados da empresa e do pregão eletrônico, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 

contados a partir da declaração dos vencedores no sistema, ao protocolo do(a) Prefeitura Municipal de Curuçá, 

sediada à Praça Cel. Horácio, 70, Centro, CEP 68.750-000, Curuçá – Pará, aos cuidados do (a) Pregoeiro (a) do 

Pregão Eletrônico nº 008/2020/SEMED/PMC. 

 

11.1. Não será exigida amostra do objeto do presente certame, estando as licitantes cientificadas de que os produtos 

ofertados devem atender as exigências e especificações mínimas constantes no Termo de Referência que segue 

como Anexo I ao Edital, sob pena de recusa de recebimento do (s) bem (ns), sem prejuízo da aplicação de sanções 

administrativas 

 

12.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 

futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

12.1.1. Consulta no SICAF em todos os níveis de cadastramento; 

12.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União, no site https://certidoes- 

apf.apps.tcu.gov.br/; 

12.1.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, 

por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática 

de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

12. DA HABILITAÇÃO: 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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12.1.4. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o 

gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

12.1.5. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, 

dentre outros. 

12.1.6. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

12.1.7. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 

participação. 

12.1.8. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 

aceitação da proposta subsequente. 

12.1.9. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio do SICAF, 

nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação 

econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

12.1.10. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 

mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro 

dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

12.1.11. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam 

vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a 

respectiva documentação atualizada. 

12.1.12. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) 

válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2020. 

12.1.13. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em 

formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

12.1.14. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação 

dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

12.1.15. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 

12.1.16. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a 

filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

12.1.17. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 

pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 
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12.1.18. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF 

deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista, 

Habilitação Econômico-Financeira e Qualificação Técnica: 

12.2. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

I – Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis junto a Junta Comercial da respectiva sede, para o caso de 

empresário individual; 

II – Para licitante microempreendedor individual – MEI, Certificado da Condição de Microempreendedor 

Individual - CCMEI, hipótese em que será realizada a verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

III – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores, para os casos de sociedade 

empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

IV – Caso o licitante seja sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde 

opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz; 

V – Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local da sede do licitante, acompanhada 

de prova da indicação dos seus administradores, para o caso de sociedade simples; 

VI – 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; 

VII – Cédula de Identidade e CPF do Proprietário e dos sócios, se for o caso. 

VIII –Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. IX – 

Alvará ou Licença de funcionamento municipal emitido pelo órgão competente da sede do licitante. 

X – Atestado de Vistoria Anual do Corpo de Bombeiros da sede do licitante. XI – Alvará da Vigilância Sanitária 

Estadual ou Municipal da sede do licitante. 

12.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

I – Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

II – Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, se houver, relativo 

ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

III – Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede da licitante; 

IV – Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do 

Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

V – Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal. 
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VI – Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), mediante a 

apresentação de certidão negativa, em plena validade, que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidao. 

VII – Para a regularidade fiscal e trabalhista, será aceita certidão positiva com efeito de negativa. 

VIII – Caso o licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da 

Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente que demonstre tal isenção. 

12.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

I – Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 

9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja 

dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão.  

II – Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentadas 

na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios. O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir 

acompanhado do Certidão de Regularidade Profissional (CRP) que foi instituída pela Resolução CFC nº 

1.402/2012, emitida pela internet na sua devida validade à época do registro do balanço. 

III – No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício 

financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 

IV – No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial 

e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

V – É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social. 

Nota Explicativa: a previsão do subitem acima decorre da disposição do Acórdão TCU nº 484-12-2007 – Plenário. 

Sobre a diferenciação entre Balanço Intermediário e Balanço Provisório, referido acórdão esclarece que: “Por outro 

lado, não se confunde balanço provisório com balanço intermediário. Aquele consiste em uma avaliação precária, 

cujo conteúdo não é definitivo. O balanço provisório admite retificação ampla posterior e corresponde a um 

documento sem maiores efeitos jurídicos. Já o balanço intermediário consiste em documento definitivo, cujo conteúdo 

retrata a situação empresarial no curso do exercício. A figura do balanço intermediário deverá estar prevista no 

estatuto ou decorrer de  lei.” 

VI – Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil- 

financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de 

que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

VII - A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( um) resultantes da aplicação das 

fórmulas: 

http://www.tst.jus.br/certidao
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Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG =    
Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 
 

Ativo 
Total 

SG =    
Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 
 

Ativo Circulante 
LC =    

Passivo Circulante 
 
 

VIII – As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a 

Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% 

(dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente. 

Nota Explicativa: A fixação do percentual referente ao patrimônio líquido se insere na esfera de atuação 

discricionária da Administração até o limite legal de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação (art. 31, 

§ 3º da Lei nº 8.666, de 1993). Entretanto, nas situações de fornecimento de bens para pronta entrega, a 

documentação de que tratam os arts. 28 a 31 da Lei n. 8.666, de 1993 poderá ser dispensada, especialmente no que 

diz respeito à exigência de  patrimônio líquido, considerando o teor do art. 31, §2º, que reza: “A Administração, nas 

compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório 

da licitação, a exigência de capital  mínimo ou de patrimônio líquido mínimo...”. 

 

12.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

I – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades 

e prazos com o objeto da licitação – Atestado (s) de Capacidade Técnica, fornecido (s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, comprovando ter a licitante fornecido materiais/equipamentos compatíveis como o 

objeto desta licitação; 

II – Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano 

do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo 

VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017; 

III – O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 

apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e suas 

respectivas notas fiscais, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o 

disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

 
12.6. DA HABILITAÇÃO DAS MEs / EPPs 
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12.6.1. As empresas qualificadas como ME / EPP, na forma da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar 

todos os documentos de habilitação, referentes à habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, econômico-financeira e 

técnica, sob pena de inabilitação. 

12.6.2.A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 

qualificada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) seja declarada vencedora, uma vez que 

atenda a todas as demais exigências do edital. 

12.6.2.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

12.6.3.Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal ou 

trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. 

12.6.3.1. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, quando requerida  pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

12.6.4.A não regularização no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultado a Prefeitura Municipal de Curuçá, convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação para prosseguimento do certame. 

12.6.5.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado: 

(a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal; e 

(b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
 

12.7. ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO 

12.7.1. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome e CNPJ da matriz ou todos 

em nome e CNPJ da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao 

local do domicílio ou sede do interessado. 

12.7.2. As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo órgão 

expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão. 

12.7.3. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos enviados via correio eletrônico, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

12.7.4. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos, apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital ou deixar de enviar a 

documentação de habilitação por meio de campo próprio do Sistema quando solicitado pelo pregoeiro, ficando 

sujeito às penalidades previstas neste Edital. 

12.7.5. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado 

em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
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12.7.6. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro, 

examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta 

que melhor atenda a este edital. 

12.7.7. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora. 

12.7.8. Os documentos de habilitação serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, 

autenticada por tabelião de notas ou por servidor/funcionário do(a) Comissão Permanente de Licitação – 

CPL/PMC, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo 

de no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, juntamente com a proposta de preços em envelope fechado e 

identificado com dados da empresa e do pregão eletrônico, contados a partir da declaração dos vencedores no 

sistema, ao protocolo do(a) Prefeitura Municipal de Curuçá, sediada à Praça Cel. Horácio, 70, Centro, CEP 68.750-

000, Curuçá – Pará, aos cuidados do (a) Pregoeiro (a) do Pregão Eletrônico nº 008/2020/SEMED/PMC. 

 
13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em 

campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 30 (trinta) minutos. 

13.1.1.A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse direito, ficando o 

pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora. 

13.1.2. Diante da manifestação da intenção de recurso o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

13.1.3. Os interessados que porventura queiram ter vista do processo licitatório poderão comparecer a Prefeitura 
Municipal de Curuçá, situada à Praça Cel. Horácio, 70, Centro, CEP 68.750-000, Curuçá – Pará, de segunda à sexta-
feira, das 08:00 às 14:00. 

13.2. Recebida a intenção de interpor recurso pelo Pregoeiro, a licitante deverá apresentar as razões do recurso 

no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar 

contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente. 

13.2.1. As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de campo próprio do Sistema. Não 

serão recebidas ou conhecidas razões de recurso e contrarrazões entregues diretamente ao Pregoeiro ou enviadas 

por quaisquer outros meios (fax, correspondência, etc). 

13.3. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra seus atos, podendo 

reconsiderar suas decisões no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento das razões e contrarrazões ou, 

neste mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informados a autoridade superior para a decisão final no prazo de 

5 (cinco) dias úteis. 

13.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

13.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Prefeitura Municipal de 

Curuçá, situada à Praça Cel. Horácio, 70, Centro, CEP 68.750-000, Curuçá – Pará, de segunda à sexta-feira, das 

08:00 às 14:00. 

13.6. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por representantes não 

habilitados legalmente ou não identificados no processo para responder pelo licitante. 

13. DOS RECURSOS: 
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14.1. O objeto deste pregão será adjudicado ao vencedor por ato do Pregoeiro, salvo quando houver recurso,  

hipótese em que a adjudicação caberá, após a regular decisão dos recursos interpostos, a autoridade superior. 

14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o 

procedimento licitatório. 

 

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da 

data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela 

fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de 

Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com 

aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da data de seu recebimento. 

15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser 

prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu 

transcurso, e desde que devidamente aceito. 

15.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens 

constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as 

respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

15.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços 

com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual 

referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 

8.666, de 1993; 

 

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou 
emitido instrumento equivalente. 

16.1.1.O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para 

assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta 

Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital.  

16.1.2.Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo 

de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite 

da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que 

seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

16.1.3.O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada 

do adjudicatário e aceita pela Administração. 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE: 
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18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 

16.2. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no 

reconhecimento de que: 

16.2.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as 

disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

16.2.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

16.2.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 

8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

16.3. O prazo de vigência da contratação é de acordo com o Termo de Referência, prorrogável conforme previsão 

na Lei 8.666/93. 

16.4. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão 

temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder 

Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 

3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao 

CADIN.  

16.4.1.Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não 

estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 

16.4.2.Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante 

o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e 

anexos. 

16.5. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de 

habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata 

de registro de preços. 

16.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou 

se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das 

sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a 

ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 

documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

 
17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas na Ata de Registro 

de Preços, anexo a este Edital. 
 
 

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência. 
 
 

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 

17. DO REAJUSTAMENTO NO SENTIDO GERAL 
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21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 

 
20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

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

21.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do 

prazo de validade da proposta; 

21.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

21.1.3. apresentar documentação falsa; 

21.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;  

21.1.5.ensejar o retardamento da execução do objeto; 

21.1.6.não mantiver a proposta; 

21.1.7. cometer fraude fiscal; 

21.1.8. comportar-se de modo inidôneo. 

21.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para 

registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente. 

21.3. 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. 

21.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará 

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

21.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos 

ao objeto da contratação; 

21.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do 

licitante;  

21.4.3.Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela 

qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

21.4.4.Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco 
anos; 

21.5. 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 Contratante pelos prejuízos 

causados; 

21.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

21.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa 

tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou 

estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão 

ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual 

20. DO PAGAMENTO 
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22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA. 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

21.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 

Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu 

rito normal na unidade administrativa. 

21.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos 

para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo 

cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

21.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a 

União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

21.11. 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 nº 

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

21.12. 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. 

21.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

21.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas na Ata de Registro de Preços ou 

Instrumento Equivalente. 

 

22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta 

do licitante mais bem classificado. 

22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação 

ao licitante melhor classificado. 

22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, 

estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva. 

22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente 

será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses 

previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213. 

 

23.1. A Prefeitura Municipal de Curuçá poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de 

fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que 

observados os princípios da ampla defesa e contraditório. 

23.1.1.A anulação do pregão induz à do contrato. 

23.1.2.A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar. 
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24. ANEXOS: 

 

23.2. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a 

esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos 

que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 

23.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 

do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Curuçá. 

23.4. O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da licitante e/ou 

desclassificação de sua proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a exata compreensão da 

sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão. 

23.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 

os interessados, desde que não comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e 

a segurança da contratação. 

23.6. A critério do pregoeiro, o prazo para o envio da proposta de preços e da documentação de habilitação 

poderá ser prorrogado pelo tempo que se julgar necessário. 

23.7. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a proposta da 

licitante que for declarada inidônea, assegurada a ampla defesa. 

23.8. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

23.8.1.A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a 

imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do 

contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

23.9. O foro da cidade de Curuçá (PA), com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será o 

designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente licitação e da aplicação do 

presente Edital. 

23.10. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo (a) Pregoeiro (a), no endereço eletrônico 

cplcuruca2013@yahoo.com.br. 

23.11. Este pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da Prefeitura 

Municipal de Curuçá, sem prejuízo do disposto no inciso V do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002. 

23.12. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br 

e também na página www.tcm.pa.gov.br e cplcuruca2013@yahoo.com.br. 

23.13. O inteiro teor do processo está disponível para vista aos interessados, na Prefeitura Municipal de Curuçá, 

sito à Praça Cel. Horácio, 70, Centro, Curuçá - Pará, CEP 68.750,000. 

 

24.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

24.1.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

24.1.2. ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços; 

mailto:licitacaobraganca.pa@gmail.com
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.tcm.pa.gov.br/
http://www.braganca.pa.gov.br/
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24.1.3. ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 

24.1.4. ANEXO IV – Minuta de Contrato. 

 
 
 

Curuçá (PA), 01/09/2020. 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

1. OBJETO 

O presente termo tem como objeto a AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA 

ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CURUÇÁ, para 

compor os cardápios da alimentação escolar em conformidade com as exigências do Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento devem estar de acordo com as exigências do Manual de Legislação DECRETO Nº 5.741, DE 30 DE 

MARÇO DE 2006, REGULAMENTO DOS ARTS. 27-A, 28-A E 29-A DA LEI No 8.171, DE 17 DE JANEIRO DE 1991 e com a 

Resolução FNDE/PNAE Nº 26/2013 e nº. 035 de 01 de outubro de 2003 para atender ao PROGRAMA NACIONAL DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) em suas diferentes modalidades de ensino no Município de CURUÇÁ.  

2. JUSTIFICATIVA 

A presente aquisição visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e 

desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de CURUÇÁ, para o ano letivo 

de 2020, garantindo a melhora no rendimento escolar e segurança alimentar e nutricional, bem como, condições de 

saúde àqueles que necessitem de atenção especifica e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as 

diferenças biológicas entre as faixas etárias.  

 3. VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do contrato a ser firmado será 12 meses, com início a partir da data da sua assinatura, podendo, a 

critério das partes, ter a sua duração prorrogada, nos termos do art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/1993, ressalvados os 

limites legais para aditivo ao contrato. 

 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 

4.1 - As especificações dos itens e quantidades dos produtos constam no ANEXO I deste Termo.  

4.2 – O quantitativo solicitado é conforme o censo escolar do número de alunos matriculados por modalidade de ensino 

e escolas que são atendidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar do Município que constam no ANEXO II 

deste termo. 

4.3 - A entrega dos produtos será realizada conforme cronograma fornecido pelo Departamento de Alimentação Escolar 

da SEMED, tendo a proponente o prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas a contar do recebimento da solicitação, a 

entrega deverá ser feita nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, tanto na zona urbana como na zona rural, de 

acordo com a ordem de fornecimento que será emitida pelo Departamento de Alimentação Escolar. 

4.4 - Os gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na 

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

microscópicas, toxicológicas), estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, Ministério da 

Agricultura/Pecuária e Abastecimento e pelas Autoridades Sanitárias Locais para cada gênero descrito conforme tabela 

de especificação e quantidades e registro no órgão fiscalizador quando couber (SIF).  

4.5 - Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com o item anterior e as especificações 
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mínimas exigidas abaixo:  

• Identificação do produto;  

• embalagem original e intacta; 

• data de fabricação; 

• data de validade; 

 • peso líquido; 

• Número do Lote; 

 • Nome do fabricante;  

• Registro no órgão fiscalizador (SIF) quando couber; 

5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

5.1 - As proponentes deverão apresentar atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica, de direito público ou 

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

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. 

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

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

gêneros perecíveis e não perecíveis. 

 

6. AMOSTRA DOS PRODUTOS 

6.1 – O (s) fornecedor (es) classificado (s) em primeiro lugar após fase de habilitação deverão entregar em até 02 (dois) 

dias úteis em data solicitada e no horário de funcionamento do Departamento de Alimentação Escolar, 01 (uma) 

amostra do produto ofertado. As amostras devem estar devidamente etiquetadas, acompanhadas de ficha técnica 

assinadas pelo responsável técnico da empresa fabricante e/ou licitante, com firma reconhecida, devidamente 

acompanhada da cópia autenticada para verificação do atendimento das especificações técnicas.  

6.2 - Durante toda a vigência do contrato, poderão ser coletadas amostras de alimentos para análise-microscópica, 

físico – química, microbiológica e de resíduos químicos (pesticidas, antibióticos) – Limites Máximos de Resíduos. Caso 

os alimentos estejam fora de especificações deste edital ou da legislação pertinente, a entrega deverá ser cancelada, 

podendo o fornecedor ter seu contrato rescindido. 

6.3. A análise ficará a cargo da Vigilância Sanitária Municipal juntamente com o apoio do profissional Nutricionista 

responsável técnico ou quadro técnico, que emitirá seu parecer em laudo devidamente assinado e identificado;  

6.4 – As amostras deverão ser identificadas com o número do Edital, o nome do fornecedor e a especificação do 

produto.  

6.5 - Na apresentação das amostras deverá ser apresentada junto com os produtos a documentação comprobatória de 

Serviço de inspeção Sanitária, bem como registro de produtos junto ao MAPA; conforme for o caso;  

6.6 - Os produtos alimentícios devem atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela (o): 

ANVISA/Ministério da Saúde; ou DIPOA/MAPA; ou ANVISA local e/ou estadual. 

6.7 - As amostras serão submetidas às seguintes análises:  
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 ORGANOLÉPTICA (SENSORIAL): serão verificadas as características de cor, odor e textura 

(aparência) do alimento;  

 ROTULAGEM: de acordo com a legislação da ANVISA/Ministério da Saúde; ou DIPOA/MAPA; ou 

ANVISA local e/ou estadual; 

 EMBALAGEM: a gramatura e material utilizado serão analisados para verificar se estão de acordo 

com o exigido na especificação do item cotado.  

6.8 – O resultado da analise será publicado em 02 (dois) dias após o prazo da apresentação das amostras. 

 

7. DA FISCALIZAÇÃO 

7.1 - A Secretaria Municipal de Educação, juntamente com o fiscal do contrato, serão responsáveis pela 

fiscalização do fornecimento dos produtos, observando todos os aspectos estipulados (prazo de entrega, 

local de entrega, observância acerca da qualidade e marca dos produtos contratados) 

7.2 - A Nutricionista responsável técnica e/ou quadro técnico da SEMED realizará visita de rotina no local de 

armazenamento/produção dos gêneros a serem fornecidos pela contratada, para supervisão das 

atividades e verificação de boas práticas conforme legislação sanitária vigente, podendo solicitar 

adequações caso necessário, estipulando prazos para as devidas correções. 

7.3  - A aceitação estará condicionada à devida fiscalização dos técnicos da SEMED, não serão aceitos produtos cujas 

condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias. 

 

8. DA ENTREGA DOS PRODUTOS – LOCAL PERIODICIDADE 

8.1 - Os produtos deverão ser entregues no Depósito Central da Secretaria Municipal de Educação, conforme 

cronograma estabelecido de acordo com a ordem de fornecimento que será emitida pelo Departamento de 

Alimentação Escolar, em dias uteis, no horário das 8h00 as 18:00hs.  

8.2 - A Secretaria Municipal de Educação fornecerá o cronograma de entrega, que deverá ser assinada em conjunto 

com o Chefe do Departamento de Alimentação Escolar, a qual deverá se identificar através de seu carimbo e 

assinatura. 

8.3 - Os produtos deverão ser entregues, obedecendo à seguinte periodicidade:  

• Carnes e derivados e produtos congelados, quinzenalmente ou de acordo com a capacidade de estocagem do 

Departamento de Alimentação Escolar.  

• Alimentos Estoque-Seco (não-perecíveis), mensalmente ou de acordo com a capacidade de estocagem do 

Departamento de Alimentação Escolar. 

8.4 - Havendo necessidade de adequações, o cronograma de datas e periodicidade poderá sofrer alterações; 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1 - A equipe do Departamento de Alimentação Escolar será responsável pela conferência dos produtos no ato do 

recebimento, que informarão ao Fiscal do contrato/SEMED eventuais inconsistências. 

9.2 - As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega do produto, é de total 
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responsabilidade da proponente.  

9.3 - Todos os gêneros perecíveis e não perecíveis deverão ser transportados em caminhão tipo baú especifico para 

esse fim, devendo ser previamente higienizados e não conter qualquer substância que possa acarretar lesão física, 

química ou biológica aos alimentos.  

9.4 - Os produtos deverão estar sobrepostos em paletes e/ou em caixa de polietileno higienizadas quando necessário, 

com exceção dos ovos que poderão ser acondicionados em embalagem de papelão e/ou isopor, e/ou polietileno 

atóxico. 

9.5 - Os entregadores deverão estar devidamente identificados com o nome da empresa, uniformizados (camisa, 

sapato, calça, crachá, boné) com hábitos de higiene satisfatórios (uniforme limpos, higiene pessoal adequada, barba e 

bigode aparado, cabelo protegido sem adornos e unhas aparadas), possuindo boa conduta e relacionamento no local 

de entrega. 

9.6 - Caso seja detectado alguma falha no fornecimento, que esteja em desconformidade com o contrato, a contratada 

deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo máximo de 01 (um) dia útil, após a notificação, sem prejuízo das 

sanções previstas.  

9.7 - Demais obrigações em conformidade com a Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.  

9.8 - Nos preços deverão estar inclusas todas as despesas tais como: despesa com funcionários, materiais utilizados, 

impostos, transportes, taxas ou outras. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

10.1 - Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, na forma estabelecida no contrato; 

10.2 - Rejeitar os produtos que não satisfazerem aos padrões exigidos nas especificações e recomendações da 

contratante; 

10.3 - Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares à execução dos serviços; 

10.4 Notificar a contratada, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da 

prestação dos serviços. 

10.5 Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo de Referência.  

 

11. PAGAMENTO 

11.1 - O pagamento será efetuado em moeda corrente, através de ordem bancária em conta corrente em nome da 

contratada e/ou na tesouraria municipal, mediante a apresentação de fatura discriminativa, de acordo com os itens, 

quantidades e preços previstos na proposta de preços vencedora, devidamente certificada e atestada.  

11.2 - O pagamento será efetuado em até 30 dias corridos, contados a partir do efetivo recebimento dos produtos, 

mediante apresentação da nota fiscal/fatura pela contratada, devidamente atestada e liquidada pela contratante. O 

documento fiscal deverá constar em anexo o (s) termo (s) de recebimento dos gêneros perecíveis e não perecíveis. 

11.3 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for 

imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem 

que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
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11.4 - Nenhum pagamento será efetuado caso o faturamento apresente alguma incorreção ou divergência de valores, e 

será devolvido para as devidas correções e/ou ajustes e o prazo para pagamento será contado a partir da data de 

reapresentação do documento fiscal.  

11.5 - Só serão efetuados os pagamentos referentes aos produtos efetivamente entregues. Será exigida, mensalmente, 

somente dos grupos formais, a apresentação de certidão negativa de débito ou regularidade com INSS, FGTS, Receita 

Federal, Procuradoria Geral da União e certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

12. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Fundamenta-se esta aquisição/contratação através do disposto nas leis federais Nº 11.947/09 e Resolução FNDE/PNAE 

Nº 26/13 e Lei nº 8666/93. 

 

13. SANÇÕES 

13.1 - Por descumprimento de cláusulas contratuais ou pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA 

poderá, após a apreciação de defesa prévia, sofrer as seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da falta (Art. 86 

e 87 da Lei 8.666/93): 

13.1.1 - advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a 

CONTRATADA concorrido diretamente ou indiretamente.  

13.1.2 - multa, nas seguintes situações:  

 De 0,4% (quatro décimos por cento), incidente sobre o valor da ordem de fornecimento 

correspondente, por dia de atraso em realizar o fornecimento; 

 Em caso de rescisão unilateral do contrato pela Administração, decorrente do que prevê este subitem, 

ou de qualquer descumprimento de outra cláusula contratual, será aplicada, garantida a defesa 

prévia, multa de até 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, de acordo com a gravidade da 

infração.  

13.1.3 - suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Curuçá, bem como o impedimento de 

com ele contratar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.  

13.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.  

 Nos casos de declaração de inidoneidade, a proponente penalizada poderá, após decorrido o prazo de 

05 (cinco) anos da declaração, requerer a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida se a proponente ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes, e desde que cessados os motivos determinantes da punição.  

13.2 - As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas administrativa ou judicialmente, ou 

descontadas dos créditos da proponente CONTRATADA. 

13.2.1 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado 

pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando 

for o caso, cobrada judicialmente. 

13.3 - O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, não será 

considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente 
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justificados e comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujo efeito não era possível 

evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil. 

 

CARDÁPIO 2020– CRECHE 

FEVEREIRO 
SEGUNDA-

FEIRA 
TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

1ª 
REFEIÇÃO 
QUANDO 
ENTRAR 

MINGAU  

SUCO DE FRUTA     
+       BISCOITO 
CASEIRO     (4 
UNIDADES)  

DIA DA FRUTA 
(BANANA + 

MELANCIA + 
ABACAXI)      

ACHOCOLATADO + 
BISCOITO SALGADO 

(4 UNIDADES) 

AÇAI +FARINHA 
DE TAPIOCA 

2ª 
REFEIÇÃO 
QUANDO 

SAIR 

MACARRÃO 
ESPAGUETE + 
FEIJÃO COM 

COUVE E 
CARIRU + OVO 

MEXIDO 

ARROZ COM 
CENOURA  + 

FRANGO 
DESFIADO 
COUVE + 

SALADA CRUA 
DE TOMATE E 

PEPINO + 
REPOLHO ROXO)  

SOPA DE CARNE 
COM LEGUMES 

(MASSA  PARAFUSO 
)  COM CARNE 

MOIDA  +LEGUMES 
(BATATA, CARIRU, 

COUVE E ABÓBORA) 

MACARRÃO 
ESPAGUETE + 

CARNE GUISADA 
(MACAXEIRA, 

CENOURA, COUVE E 
CARIRU) 

ARROZ COM 
COUVE  + PEIXE 

DESFIADO + 
FEIJÃO  + 

SALADA CRUA DE 
TOMATE E 
PEPINO E 

BETERRABA) 

      
MARÇO  

SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

1ª 
REFEIÇÃO 
QUANDO 
ENTRAR 

VITAMINA DE 
MAMÃO 

SUCO DE FRUTA     
+       BISCOITO 

ROSQUINHA     (4 
UNIDADES)  

DIA DA FRUTA 
(BANANA + 

MELANCIA + 
LARANJA)      

ACHOCOLATADO + 
PÃO DE MACAXEIRA 

AÇAI +FARINHA 
DE TAPIOCA 

2ª 
REFEIÇÃO 
QUANDO 

SAIR 

BAIÃO DE TRÊS 
COM ARROZ, 

FEIJÃO DA 
COLONIA E 
CHARQUE +  

SALADA CRUA 
DE CENOURA, 

TOMATE E 
PEPINO ) 

MACARRÃO 
ESPAGUETE + 

FRANGO 
GUISADO 

(MACAXEIRA, 
CENOURA, 
COUVE E 
CARIRU) 

SOPA DE CARNE 
COM LEGUMES 

(MASSA  PARAFUSO 
)  COM CARNE 

MOIDA  +LEGUMES 
(BATATA, CARIRU, 

COUVE E ABÓBORA) 

MACARRÃO 
ESPAGUETE + 

CARNE GUISADA 
(MACAXEIRA, 

CENOURA, COUVE E 
CARIRU) 

ARROZ COM 
COUVE  + PEIXE 

GUISADO + 
FEIJÃO  + 

SALADA CRUA DE 
TOMATE E 
PEPINO E 

BETERRABA) + 
FARINHA DE 
MANDIOCA 

      
ABRIL  

SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

1ª 
REFEIÇÃO 
QUANDO 
ENTRAR 

MINGAU  

SUCO DE FRUTA     
+       BISCOITO 
CASEIRO     (6 
UNIDADES)  

DIA DA FRUTA 
(BANANA + 

MELANCIA + 
TANGERINA)      

ACHOCOLATADO + 
BISCOITO SALGADO 

(4 UNIDADES) 

AÇAI +FARINHA 
DE TAPIOCA 

2ª 
REFEIÇÃO 
QUANDO 

SAIR 

MACARRÃO 
ESPAGUETE + 
FEIJÃO COM 

COUVE E 
CARIRU + OVO 

MEXIDO + 
SALADA CRUA 
DE TOMATE E 

PEPINO + 
REPOLHO ROXO 

CANJA DE 
FRANGO 
(ARROZ, 
FRANGO, 

CENOURA, 
BATATA) 

MACARRÃO 
ESPAGUETE + 

CARNE GUISADA 
(MACAXEIRA, 

CENOURA, COUVE E 
CARIRU) 

SOPA DE CARNE 
COM LEGUMES 

(MASSA  PARAFUSO 
)  COM CARNE 

MOIDA  +LEGUMES 
(BATATA, CARIRU, 

COUVE E ABÓBORA) 

ARROZ COM 
COUVE  + PEIXE 

DESFIADO + 
FEIJÃO  + 

SALADA CRUA DE 
TOMATE E 
PEPINO E 

BETERRABA) 

      
MAIO  

SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

1ª VITAMINA DE SUCO DE FRUTA     DIA DA FRUTA ACHOCOLATADO + AÇAI +FARINHA 
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REFEIÇÃO 
QUANDO 
ENTRAR 

BANANA +       BISCOITO 
ROSQUINHA     (4 

UNIDADES)  

(BANANA + 
MELANCIA + 

ABACAXI)      

PÃO DE ABÓBORA DE TAPIOCA 

2ª 
REFEIÇÃO 
QUANDO 

SAIR 

BAIÃO DE TRÊS 
COM ARROZ, 

FEIJÃO DA 
COLONIA E 
CHARQUE +  

SALADA CRUA 
DE CENOURA, 

TOMATE E 
PEPINO ) 

MACARRÃO 
ESPAGUETE + 

FRANGO 
GUISADO 

(MACAXEIRA, 
CENOURA, 
COUVE E 
CARIRU) 

SOPA DE CARNE 
COM LEGUMES 

(MASSA  PARAFUSO 
)  COM CARNE 

MOIDA  +LEGUMES 
(BATATA, CARIRU, 

COUVE E ABÓBORA) 

MACARRÃO 
ESPAGUETE + 

CARNE GUISADA 
(MACAXEIRA, 

CENOURA, COUVE E 
CARIRU) 

ARROZ COM 
COUVE  + PEIXE 

GUISADO + 
FEIJÃO  + 

SALADA CRUA DE 
TOMATE E 
PEPINO E 

BETERRABA) + 
FARINHA DE 
MANDIOCA 

      
JUNHO  

SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

1ª 
REFEIÇÃO 
QUANDO 
ENTRAR 

MINGAU DE 
MILHO BRANCO 

COM LEITE 
CONDENSADO + 

COCO 

SUCO DE FRUTA     
+       BISCOITO 
CASEIRO     (6 
UNIDADES)  

DIA DA FRUTA 
(BANANA + 

MELANCIA + 
LARANJA)      

ACHOCOLATADO + 
BOLO DE 

MACAXEIRA 

AÇAI +FARINHA 
DE TAPIOCA 

2ª 
REFEIÇÃO 
QUANDO 

SAIR 

MACARRÃO 
ESPAGUETE + 
FEIJÃO COM 

COUVE E 
CARIRU + OVO 

MEXIDO 

ARROZ COM 
GALINHA + 

SALADA CRUA 
DE TOMATE E 

PEPINO + 
REPOLHO ROXO)  

SOPA DE CARNE 
COM LEGUMES 

(MASSA  PARAFUSO 
)  COM CARNE 

MOIDA  +LEGUMES 
(BATATA, CARIRU, 

COUVE E ABÓBORA) 

MACARRÃO 
ESPAGUETE + 

CARNE GUISADA 
(MACAXEIRA, 

CENOURA, COUVE E 
CARIRU) 

VATAPÁ DE 
FRANGO 

      

      
AGOSTO  

SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

1ª 
REFEIÇÃO 
QUANDO 
ENTRAR 

VITAMINA DE 
MAMÃO 

SUCO DE FRUTA     
+       BISCOITO 

ROSQUINHA     (4 
UNIDADES)  

DIA DA FRUTA 
(BANANA + 

MELANCIA + 
TANGERINA)      

ACHOCOLATADO + 
BISCOITO SALGADO 

(4 UNIDADES) 

AÇAI +FARINHA 
DE TAPIOCA 

2ª 
REFEIÇÃO 
QUANDO 

SAIR 

MACARRÃO 
ESPAGUETE + 
FEIJÃO COM 

COUVE E 
CARIRU + OVO 

MEXIDO + 
SALADA CRUA 
DE TOMATE E 

PEPINO + 
REPOLHO ROXO 

CANJA DE 
FRANGO 
(ARROZ, 
FRANGO, 

CENOURA, 
BATATA) 

MACARRÃO 
ESPAGUETE + 

CARNE GUISADA 
(MACAXEIRA, 

CENOURA, COUVE E 
CARIRU) 

SOPA DE CARNE 
COM LEGUMES 

(MASSA PARAFUSO) 
COM CARNE MOIDA  

+LEGUMES 
(BATATA, CARIRU, 

COUVE E ABÓBORA) 

ARROZ COM 
COUVE + PEIXE 

DESFIADO + 
FEIJÃO + SALADA 

CRUA DE 
TOMATE E 
PEPINO E 

BETERRABA) 

          
SETEMBRO  

SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

1ª 
REFEIÇÃO 
QUANDO 
ENTRAR 

MINGAU  

SUCO DE FRUTA     
+       BISCOITO 
CASEIRO     (6 
UNIDADES)  

DIA DA FRUTA 
(BANANA + 

MELANCIA + 
ABACAXI)      

ACHOCOLATADO + 
PÃO DE MACAXEIRA 

AÇAI +FARINHA 
DE TAPIOCA 

2ª 
REFEIÇÃO 
QUANDO 

SAIR 

BAIÃO DE TRÊS 
COM ARROZ, 

FEIJÃO DA 
COLONIA E 
CHARQUE + 

SALADA CRUA 

MACARRÃO 
ESPAGUETE + 

FRANGO 
GUISADO 

(MACAXEIRA, 
CENOURA, 

SOPA DE CARNE 
COM LEGUMES 

(MASSA  PARAFUSO 
)  COM CARNE 

MOIDA  +LEGUMES 
(BATATA, CARIRU, 

MACARRÃO 
ESPAGUETE + 

CARNE GUISADA 
(MACAXEIRA, 

CENOURA, COUVE E 
CARIRU) 

ARROZ COM 
COUVE  + PEIXE 

GUISADO + 
FEIJÃO  + 

SALADA CRUA DE 
TOMATE E 
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DE CENOURA, 
TOMATE E 

PEPINO  

COUVE E 
CARIRU) 

COUVE E ABÓBORA) PEPINO E 
BETERRABA) + 

FARINHA DE 
MANDIOCA 

            
OUTUBRO 

SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

1ª 
REFEIÇÃO 
QUANDO 
ENTRAR 

VITAMINA DE 
BANANA 

SUCO DE FRUTA 
+ PIPOCA        

DIA DA FRUTA 
(BANANA + 

MELANCIA + 
LARANJA)      

ACHOCOLATADO + 
BOLO DE 

MACAXEIRA 

AÇAI +FARINHA 
DE TAPIOCA 

2ª 
REFEIÇÃO 
QUANDO 

SAIR 

MACARRÃO 
ESPAGUETE + 
FEIJÃO COM 

COUVE E 
CARIRU + OVO 

MEXIDO 

ARROZ COM 
GALINHA + 

SALADA CRUA 
DE TOMATE E 

PEPINO + 
REPOLHO ROXO)  

SOPA DE CARNE 
COM LEGUMES 

(MASSA  PARAFUSO 
)  COM CARNE 

GUISADA  
+LEGUMES 

(BATATA, CARIRU, 
COUVE E ABÓBORA) 

MACARRONADA DE 
CARNE MOÍDA COM 
MOLHO DE TOMATE 

ARROZ COM 
COUVE  + PEIXE 

DESFIADO + 
FEIJÃO  + 

SALADA CRUA DE 
TOMATE E 
PEPINO E 

BETERRABA) 

           
NOVEMBRO  

SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

1ª 
REFEIÇÃO 
QUANDO 
ENTRAR 

MINGAU  

SUCO DE FRUTA     
+       BISCOITO 
CASEIRO     (6 
UNIDADES)  

DIA DA FRUTA 
(BANANA + 

MELANCIA + 
TANGERINA)      

ACHOCOLATADO + 
PÃO DE ABÓBORA 

AÇAI +FARINHA 
DE TAPIOCA 

2ª 
REFEIÇÃO 
QUANDO 

SAIR 

BAIÃO DE TRÊS 
COM ARROZ, 

FEIJÃO DA 
COLONIA E 
CHARQUE +  

SALADA CRUA 
DE CENOURA, 

TOMATE E 
PEPINO ) 

MACARRÃO 
ESPAGUETE + 

FRANGO 
GUISADO 

(MACAXEIRA, 
CENOURA, 
COUVE E 
CARIRU) 

SOPA DE CARNE 
COM LEGUMES 

(MASSA  PARAFUSO 
)  COM CARNE 

MOIDA  +LEGUMES 
(BATATA, CARIRU, 

COUVE E ABÓBORA) 

MACARRÃO 
ESPAGUETE + 

CARNE GUISADA 
(MACAXEIRA, 

CENOURA, COUVE E 
CARIRU) 

ARROZ COM 
COUVE  + PEIXE 

GUISADO + 
FEIJÃO  + 

SALADA CRUA DE 
TOMATE E 
PEPINO E 

BETERRABA) + 
FARINHA DE 
MANDIOCA 

            
DEZEMBRO  

SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

1ª 
REFEIÇÃO 
QUANDO 
ENTRAR 

VITAMINA DE 
MAMÃO 

SUCO DE FRUTA     
+       BISCOITO 

ROSQUINHA     (4 
UNIDADES)  

DIA DA FRUTA 
(BANANA + 

MELANCIA + 
ABACAXI)      

ACHOCOLATADO + 
BISCOITO SALGADO 

(4 UNIDADES) 

AÇAI +FARINHA 
DE TAPIOCA 

2ª 
REFEIÇÃO 
QUANDO 

SAIR 

MACARRÃO 
ESPAGUETE + 
FEIJÃO COM 

COUVE E 
CARIRU + OVO 

MEXIDO + 
SALADA CRUA 
DE TOMATE E 

PEPINO + 
REPOLHO ROXO 

CANJA DE 
FRANGO 
(ARROZ, 
FRANGO, 

CENOURA, 
BATATA) 

MACARRÃO 
ESPAGUETE + 

CARNE GUISADA 
(MACAXEIRA, 

CENOURA, COUVE E 
CARIRU) 

SOPA DE CARNE 
COM LEGUMES 

(MASSA  PARAFUSO 
)  COM CARNE 

MOIDA  +LEGUMES 
(BATATA, CARIRU, 

COUVE E ABÓBORA) 

ARROZ COM 
COUVE + PEIXE 

DESFIADO + 
FEIJÃO + SALADA 

CRUA DE 
TOMATE E 
PEPINO E 

BETERRABA 

      CARDÁPIO 2018 – PRÉ ESCOLA + FUND +EJA + MÉDIO 

FEVEREIRO 
SEGUNDA-

FEIRA 
TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

REFEIÇÃO MINGAU  
CANJA DE 
FRANGO 
(ARROZ, 

 DIA DA FRUTA 
BANANA+MELANCIA 

+ LARANJA 

MACARRÃO + CARNE 
GUISADA 

(MACAXEIRA, 

SUCO DE 
FRUTA+BISCOITO 

SALGADO 
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FRANGO, 
CENOURA, 
BATATA) 

CENOURA  E COUVE) 
+ FEIJÃO + SALADA 

CRUA (PEPINO E 
TOMATE) 

(4UNIDADES) 

      
MARÇO 

SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

REFEIÇÃO 
VITAMINA DE 

BANANA 

ARROZ COM 
CENOURA + 

FRANGO 
DESFIADO COM 
COUVE + FEIJÃO 
+ SALADA CRUA  

AÇAÍ COM FARINHA 
DE TAPIOCA 

SOPA DE CARNE 
COM LEGUMES 

(MASSA PARA SOPA 
+ BATATA + 

CENOURA + COUVE E 
CARIRU) 

SUCO DE 
FRUTA+BISCOITO 

ROSQUINHA (4 
UNIDADES) 

      
ABRIL 

SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

REFEIÇÃO  MINGAU  

CANJA DE 
FRANGO 
(ARROZ, 
FRANGO, 

CENOURA, 
BATATA) 

 DIA DA FRUTA 
BANANA+MELANCIA 

+ LARANJA 

MACARRÃO + CARNE 
GUISADA 

(MACAXEIRA, 
CENOURA  E COUVE) 
+ FEIJÃO + SALADA 

CRUA (PEPINO E 
TOMATE) 

SUCO DE 
FRUTA+BISCOITO 

SALGADO 
(4UNIDADES) 

      
MAIO  

SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

REFEIÇÃO 
VITAMINA DE 

BANANA 

ARROZ COM 
CENOURA + 

FRANGO 
DESFIADO COM 
COUVE + FEIJÃO 
+ SALADA CRUA  

AÇAÍ COM FARINHA 
DE TAPIOCA 

SOPA DE CARNE 
COM LEGUMES 

(MASSA PARA SOPA 
+ BATATA + 

CENOURA + COUVE E 
CARIRU) 

SUCO DE 
FRUTA+BISCOITO 

ROSQUINHA (4 
UNIDADES) 

      
JUNHO 

SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

REFEIÇÃO 
MINGAU DE 

MILHO BRANCO  
VATAPÁ DE 

FRANGO 

 DIA DA FRUTA 
BANANA+MELANCIA 

+ LARANJA 

MACARRONADA DE 
CARNE MOIDA COM 
MOLHO DE TOMATE 

SUCO DE FRUTA 
+ BISCOITO 

CASEIRO 
(4UNIDADES) 

      
AGOSTO  

SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

REFEIÇÃO 
VITAMINA DE 

BANANA 

ARROZ COM 
CENOURA + 

FRANGO 
DESFIADO COM 
COUVE + FEIJÃO 
+ SALADA CRUA  

AÇAÍ COM FARINHA 
DE TAPIOCA 

SOPA DE CARNE 
COM LEGUMES 

(MASSA PARA SOPA 
+ BATATA + 

CENOURA + COUVE E 
CARIRU) 

SUCO DE 
FRUTA+BISCOITO 

ROSQUINHA (4 
UNIDADES) 

      
SETEMBRO  

SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

REFEIÇÃO MINGAU  

CANJA DE 
FRANGO 
(ARROZ, 
FRANGO, 

CENOURA, 
BATATA) 

 DIA DA FRUTA 
BANANA+MELANCIA 

+ LARANJA 

MACARRÃO + CARNE 
GUISADA 

(MACAXEIRA, 
CENOURA  E COUVE) 
+ FEIJÃO + SALADA 

CRUA (PEPINO E 
TOMATE) 

SUCO DE 
FRUTA+BISCOITO 

SALGADO 
(4UNIDADES) 

      
OUTUBRO   

SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

REFEIÇÃO VITAMINA DE BAIÃO DE TRÊS AÇAÍ COM FARINHA MACARRÃO SUCO DE 
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BANANA COM ARROZ + 
FEIJÃO + 

CHARQUE + 
SALADA CRUA  

DE TAPIOCA ESPAGUETE COM 
FRANGO GUISADO + 

SALADA CRUA  

FRUTA+BISCOITO 
ROSQUINHA (4 

UNIDADES) 

      
NOVEMBRO  

SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

REFEIÇÃO MINGAU  

CANJA DE 
FRANGO 
(ARROZ, 
FRANGO, 

CENOURA, 
BATATA) 

 DIA DA FRUTA 
BANANA+MELANCIA 

+ LARANJA 

MACARRÃO + CARNE 
GUISADA 

(MACAXEIRA, 
CENOURA  E COUVE) 
+ FEIJÃO + SALADA 

CRUA (PEPINO E 
TOMATE) 

SUCO DE 
FRUTA+BISCOITO 

SALGADO 
(4UNIDADES) 

      
DEZEMBRO  

SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

REFEIÇÃO 
VITAMINA DE 

BANANA 

ARROZ COM 
CENOURA + 

FRANGO 
DESFIADO COM 
COUVE + FEIJÃO 
+ SALADA CRUA  

AÇAÍ COM FARINHA 
DE TAPIOCA 

SOPA DE CARNE 
COM LEGUMES 

(MASSA PARA SOPA 
+ BATATA + 

CENOURA + COUVE E 
CARIRU) 

SUCO DE 
FRUTA+BISCOITO 

ROSQUINHA (4 
UNIDADES) 

 
 
 
 
 

Deusdete Ataíde de Miranda Junior 
Secretário Municipal de Educação 

 

Bruna de Cassia Brito Lima 
Nutricionista – Responsável Técnica – CRN7 7949 
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ANEXO  – DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
 

GRUPO 1 - BISCOITOS, DOCES, SALGADOS 

ITEM DESCRIÇÃO EMBALAGEM Und. 
Quant. 

Mínima   
Quant. 

Máxima 

 Preço 
Médio 

unt.   

 VALOR 
TOTAL  

1 

BISCOITO SALGADO TIPO 
CREAM CRACKER. 
Contendo farinha de trigo 
enriquecida com ferro e 
ácido fólico, gordura vegetal, 
amido de milho, sal, soro de 
leite, estabilizante (lecitina 
de soja), fibra de aveia, 
fermentos químicos 
(Bicarbonato de sódio e 
Bicarbonato de amônio), 
fermento biológico, 
aromatizante e acidulante 
(ácido cítrico). Contém 
glúten. Propriedades 
nutricionais com porção de 
30g: 20g carboidrato, 2,9g 
proteína, 0 gorduras trans, 0 
colesterol, 0,9 fibras, 1,3 mg 
ferro. Devem estar de acordo 
com as exigências da 
legislação sanitária em vigor 
no país ANVISA/MS.  
Produto deve conter data de 
fabricação de até 120 dias 
anteriores à data de entrega. 

Embalagem 
primária: Plástica 
atóxica com 400g. 

Embalagem 
secundária: Caixa 
de papelão de até 

8kg 

KG 5.000 10.000 9,4833  
        

94.833,33  

2 

BISCOITO DOCE – TIPO 
ROSQUINHA SABOR LEITE: 
Contendo basicamente 
Farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, 
amido de milho, soro de 
leite, estabilizante (lecitina 
de soja), sal, acidulante 
(ácido lático), fermento 
químico (bicarbonato de 
sódio e bicarbonato de 
amônio) e aromatizante. 
Contém glúten.  
Propriedades nutricionais 
com porção por 30g: 
proteína 2g e fibra alimentar 
0,5g. VALIDADE: o produto 
deve conter data de 
fabricação de até 30 dias 
anteriores à data de entrega 

Embalagem 
primária: Saco de 

polipropileno, 
polietileno, 

laminado de alta 
intensidade, 

contendo 400g de 
produto.    

Embalagem 
secundária: Caixa 

de papelão 
ondulado e 
resistente.   

KG 5.000 10.000 10,6900  
     

106.900,00  

3 
BISCOITO DOCE – TIPO 
MARIA: Produto deve 
apresentar-se com 

Embalagem 
primária: Saco de 
polipropileno, 

KG  5.000 10.000 10,3000  
     

103.000,00  
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características 
organolépticas próprias, 
acondicionado em pacotes 
plásticos, atóxicos, 
hermeticamente vedados, de 
até 400g e embalados em 
caixas de papelão limpas, 
íntegras e resistentes. 
Validade não inferior a 180 
dias após a data de entrega. 

polietileno, 
laminado de alta 
intensidade, 
contendo 400g de 
produto.    
Embalagem 
secundária: Caixa 
de papelão 
ondulado e 
resistente.   

4 

BISCOITO DOCE – TIPO 
MAISENA: Produto deve 
apresentar-se com 
características 
organolépticas próprias, 
acondicionado em pacotes 
plásticos, atóxicos, 
hermeticamente vedados de 
até 400g e embalados em 
caixas de papelão limpas, 
íntegras e resistentes. 
Validade não inferior a 180 
dias após a data de entrega. 

Embalagem 
primária: Saco de 
polipropileno, 
polietileno, 
laminado de alta 
intensidade, 
contendo 400g de 
produto.    
Embalagem 
secundária: Caixa 
de papelão 
ondulado e 
resistente.   

KG 5.000 10.000 11,6833  
     

116.833,33  

5 

BISCOITO DOCE – TIPO 
ROSQUINHA SABOR 
CHOCOLATE: Contendo 
basicamente farinha de trigo 
enriquecida com ferro e 
ácido fólico, cacau em pó, 
açúcar, soro de leite, açúcar 
invertido, gordura vegetal, 
amido de milho, 
estabilizante (lecitina de 
soja), sal, fermentos 
químicos (bicarbonato de 
sódio e bicarbonato de 
amônio) acidulante láctico e 
aromatizantes. Contém 
glúten. Propriedades 
nutricionais com porção por 
30g: proteína 2g e fibra 
alimentar 0,6g. VALIDADE: o 
produto deve conter data de 
fabricação de até 30 dias 
anteriores à data de entrega. 

Embalagem 
primária: Saco de 

polipropileno, 
polietileno, 

laminado de alta 
intensidade, 

contendo 400g de 
5.500produto.  

Embalagem 
secundária:  Caixa 

de papelão 
ondulado e 
resistente. 

KG 5.000 10.000 11,0567  
     

110.566,67  

GRUPO 2 - DOCES 

ITEM DESCRIÇÃO EMBALAGEM Und. 
Quant. 

Mínima   
Quant. 

Máxima 

 Preço 
Médio 

unt.   

 VALOR 
TOTAL  

6 

CHOCOLATE EM PÓ. 
Produto deve conter 32% de 

cacau. Devem estar de 
acordo com as exigências da 
legislação sanitária em vigor 
no país ANVISA/MS. Data de 

fabricação e prazo de 
validade de no mínimo 08 

Embalagem 
primária: Pacotes 

de 400g, em 
polietileno 

atóxico, 
transparente, 

leitosa ou 
aluminizada, 

KG. 2.000 4.000 13,5033  
        

54.013,33  
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meses. resistente.         
Embalagem 

secundária:  Caixa 
de papelão 
resistente. 

7 

AÇÚCAR REFINADO 
Contendo sacarose de cana 

de açúcar, livre de 
fermentação, isento de 

matérias terrosas, parasitas 
e detritos animais e vegetais. 
Devem estar de acordo com 
as exigências da legislação 
sanitária em vigor no país 
ANVISA/MS. Validade: o 

produto deve conter data de 
fabricação de até 120 dias 

anteriores à data de entrega 

Embalagem 
primária: Plástica, 

atóxica, 
transparente, 

resistente de até 
1kg. Embalagem 

secundária: 
Fardos 

transparentes 
termossoldado, 

resistente, 
suportando o 

transporte sem 
perder sua 

integridade. 

KG 20.000 40.000 4,6100  
     

184.400,00  

8 

MINGAU DE ARROZ - com 
porção por 21g: proteína 
1,1g e ferro 1,8mg. Deve 
conter as seguintes 
informações na embalagem: 
contém glúten, alérgicos: 
contém derivados de aveia e 
cevada. Pode conter leite, 
trigo, soja e centeio.  Prazo 
de validade: mínimo de 6 
meses. A rotulagem deve 
conter no mínimo as 
seguintes informações: 
nome e/ou marca, 
ingredientes, data de 
validade, lote e informações 
nutricionais. 

Embalagem 
primária: Sache 

de até 230g.  
Embalagem 

secundária:  Caixa 
de papelão 
resistente. 

KG 5.000 10.000 14,5167  
     

145.166,67  

9 

Mistura para Mingau tipo 
Farinha Láctea - 
Característica técnicas: 
Farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, 
açúcar, leite em pó integral, 
vitaminas e minerais. Prazo 
de validade: mínimo de 6 
meses. Data de fabricação: 
máximo 30 dias. A 
rotulagem deve conter no 
mínimo as seguintes 
informações: nome e/ou 
marca, ingredientes, data de 
validade, lote e informações 
nutricionais. 

Embalagem 
primária: Sache 
de até 230g.  
Embalagem 
secundária:  Caixa 
de papelão 
resistente. 

KG 5.000 10.000 14,7500  
     

147.500,00  

10 

AVEIA EM FLOCOS. Produto 
não deve apresentar 
sujidades, umidade ou bolor. 
A embalagem deve estar 

Embalagem 
primária: Sache 

de até 230g.  
Embalagem 

KG 5.000 10.000 12,3000  
     

123.000,00  
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intacta, bem vedada. O 
produto deve ter sido 
fabricado no máximo 30 dias 
antes da data de entrega. 
Prazo de validade mínimo de 
06 meses a partir da data de 
entrega. 

secundária:  Caixa 
de papelão 
resistente. 

GRUPO 3 - GRÃOS E CEREAIS 

ITEM DESCRIÇÃO EMBALAGEM Und. 
Quant. 

Mínima   
Quant. 

Máxima 

 Preço 
Médio 

unt.   

 VALOR 
TOTAL  

11 

ARROZ TIPO 1 POLIDO. 
Longo fino, grãos inteiros, 
isento de parasitas, mofo, 

odores estranhos, 
substancias nocivas, 

matérias terrosas e outros.  
Subgrupo: tipo I polido; 

classe: longo fino. Produto 
100% natural. Com porção 

por 50g: proteína 3,3g e 
fibra alimentar 0,3g. Devem 

estar de acordo com as 
exigências da legislação 

sanitária em vigor no país 
ANVISA/MS.Validade: o 

produto deve conter data de 
fabricação de até 120 dias 

anteriores à data de entrega. 

Embalagem 
primária: Plástica, 

atóxica, 
transparente, 

resistente de até 
1kg.            

Embalagem 
secundária:   

Fardos 
transparente, 

termossoldado e 
resistente. 

Kg 20.000 40.000 4,6433  
     

185.733,33  

12 

FEIJÃO CARIOQUINHA 
Feijão tipo 1, carioquinha, 

grãos de tamanho e formas 
naturais, claros, maduros, 
limpos, isento de material 

terroso, sujidades e mistura 
de outras variedades e 

espécies devem estar de 
acordo com as exigências da 
legislação sanitária em vigor 

no país ANVISA/MS. 
Validade: o produto deve 

conter data de fabricação de 
até 120 dias anteriores à 

data de entrega. 

Embalagem 
primária: Plástica, 

atóxica, 
termossoldado, 

resistente, de 1kg.                   
Embalagem 
secundária:  

Fardos 
transparente, 

termossoldado e 
resistente. 

Kg 3.000 6.000 9,9833  
        

59.900,00  

13 

MACARRÃO SÊMOLA TIPO 
ESPAGUETE Contendo, 

sêmola de Trigo enriquecida 
com Ferro e ácido fólico e 

corante de naturais. Contém 
glúten. Com porção por 80g: 

proteína 8,7g e gorduras 
totais 1,2g. Com 

identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, 

valor nutricional, peso, 
fornecedor, data de 

fabricação e validade. Isento 

Embalagem 
primária: Plástica, 
atóxica com 500g.                

Embalagem 
secundária: 

Fardos 
transparentes 

termossoldado e 
resistente. 

Kg 5.000 10.000 7,7867  
        

77.866,67  
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de sujidades, parasitas 
larvas e material estranho. 

Validade mínima de 12 
(doze) meses a contar da 

data de entrega. 

14 

MACARRÃO PARAFUSO. 
Contendo, sêmola de Trigo 

enriquecida com Ferro e 
ácido fólico e corante de 
naturais. Contém glúten. 

Com porção por 80g: 
proteína 8,7g e gorduras 

totais 1,2g. pacote 
transparente polietileno 

atóxico, resistente 
termossoldado. 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 12 

(doze) meses a contar da 
data de entrega. 

Embalagem 
primária: Plástica, 
atóxica com 500g.                

Embalagem 
secundária: 

Fardos 
transparentes 

termossoldado e 
resistente. 

Kg 5.000 10.000 9,6133  
        

96.133,33  

15 

FARINHA DE TRIGO COM 
FERMENTO. Farinha de 

trigo tipo 1, com fermento, 
acondicionada em sacos 
plásticos de polietileno, 

atóxico, limpo, não violado e 
resistente com capacidade 

de 1kg. Validade não inferior 
a 180 dias após a data de 

entrega. 

Embalagem 
primária: Plástica, 
atóxica com 1Kg.                

Embalagem 
secundária: 

Fardos 
transparentes 

termossoldado e 
resistente de até 

30kg. 

KG 1.500 3.000 5,0233  
        

15.070,00  

16 

FARINHA DE TRIGO SEM 
FERMENTO. Farinha de 

trigo tipo 1, sem fermento, 
acondicionada em sacos 
plásticos de polietileno, 

atóxico, limpo, não violado e 
resistente com capacidade 

de 1kg. Validade não inferior 
a 180 dias após a data de 

entrega. 

Embalagem 
primária: Plástica, 
atóxica com 1Kg.                

Embalagem 
secundária: 

Fardos 
transparentes 

termossoldado e 
resistente de até 

30kg. 

KG 2.000 4.000 4,8500  
        

19.400,00  

17 

MILHO BRANCO. Tipo 1, 
Classe Branca, Categoria 

misturada. Isento de 
parasitas, mofo, odores 
estranhos, substâncias 

nocivas, matérias terrosas e 
outros. Devem estar de 

acordo com as exigências da 
legislação Sanitária em vigor 

no país ANVISA/MS. O 
produto deve conter data de 

Embalagem 
primária: Plástica, 
atóxica com 500g.                

Embalagem 
secundária: 

Fardos 
transparentes ou 

de papelão 
termossoldado e 
resistentes de até 

10kg. 

KG 2.000 4.000 8,2833  
        

33.133,33  
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fabricação de até 120 dias 
anteriores à data de entrega. 

18 

MILHO PARA PIPOCA. 1ª 
Qualidade, Beneficiado, 

Polido Grupo Duro, Classe 
Amarelo, Tipo 1. Produto 
preparado com matéria 

prima sã e limpa, isenta de 
matéria terrosa, detritos 

animais, vegetais, parasitas e 
larvas.  

Embalagem 
primária: Plástica, 
atóxica com 500g.                

Embalagem 
secundária: 

Fardos 
transparentes ou 

de papelão 
termossoldado e 
resistentes de até 

10kg. 

KG 1.000 2.000 6,7533  
        

13.506,67  

19 

CAFÉ EM PÓ: Grão torrado e 
moído, aspecto, cheiro e 
sabor, livre de fertilizantes, 
sujidades, parasitas/larvas e 
detritos animais ou vegetais, 
acondicionadas em 
embalagens a vácuo de 500g. 
Registros obrigatórios no 
Ministério da Saúde e selo 
ABIC. Validade mínima de 
entrega de 6 meses. 

Embalagem 
primária atóxica 
de 500g a vácuo. 

Embalagem 
secundária: 

fardos 
transparentes ou 
caixas de papelão 

resistentes. 

KG 2.000 4.000 20,7500  
        

83.000,00  

20 

FUBÁ DE MILHO. Ausência 
de resíduos de impurezas, 

bolor ou cheiro não 
característicos. Embalagem 

deve estar intacta, 
acondicionadas em pacotes 
de polietileno transparente 
bem vedado, embalagem de 

500g. Validade não inferior a 
120 dias a contar da data de 

entrega. Deve apresentar 
registro no Ministério da 

Saúde. 

Embalagem 
primária: Plástica, 
atóxica com 500g.                

Embalagem 
secundária: 

Fardos 
transparentes ou 

de papelão 
termossoldado e 

resistentes. 

KG 2.000 4.000 4,8433  
        

19.373,33  

GRUPO 4 - PÃES 

ITEM DESCRIÇÃO EMBALAGEM Und. 
Quant. 

Mínima   
Quant. 

Máxima 

 Preço 
Médio 

unt.   

 VALOR 
TOTAL  

21 

PÃO DE CHÁ. Peso de 50g 
cada unidade. Preparado a 
partir de matérias-primas 
sãs, de primeira qualidade, 
isentas de matéria terrosa e 

parasitas e em perfeito 
estado de conservação. Será 
rejeitado pão queimado ou 

malcozido, com odor e sabor 
desagradável, presença de 

fungos, e não será permitida 
a adição de farelos e de 
corantes de qualquer 

natureza em sua confecção. 
Contendo na embalagem a 
identificação do produto, 

Embalagem 
plástica 

apropriada com 
20 unidades de 

aproximadamente 
50g cada.        Não 
inferior a 2 dias. 

KG 7.000 14.000 14,5000  
     

203.000,00  
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marca do fabricante, prazo 
de validade, data de 

embalagem, peso liquido. 
Validade mínima de 05 dias 

a contar da entrega. 

22 

PÃO DE DOCE. Peso de 50g 
cada unidade. Preparado a 
partir de matérias-primas 
sãs, de primeira qualidade, 
isentas de matéria terrosa e 
parasitas e em perfeito 
estado de conservação. Será 
rejeitado pão queimado ou 
malcozido, com odor e sabor 
desagradável, presença de 
fungos, e não será permitida 
a adição de farelos e de 
corantes de qualquer 
natureza em sua confecção. 
Contendo na embalagem a 
identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo 
de validade, data de 
embalagem, peso líquido. 
Validade mínima de 05 dias 
a contar da entrega. 

Embalagem 
primária: 
Embalagem de 
polietileno 
resistente e atóxico 
com 20 unidades 
cada. 

KG   10.000 14,9333  
     

149.333,33  

GRUPO 5 - FRIOS E PROTEÍNAS ANIMAL 

ITEM DESCRIÇÃO EMBALAGEM Und. 
Quant. 

Mínima   
Quant. 

Máxima 

 Preço 
Médio 

unt.   

 VALOR 
TOTAL  

23 

CARNE MOÍDA BOVINA 
CONGELADA (carne moída 
traseira. Aspecto próprio, 

firme, não amolecida e nem 
pegajosa. De cor vermelho 

vivo e sem mancha 
esverdeada, com odor 
característico e sabor 

próprio. PH 5,7 – 6.2, lipídio 
8% e proteínas 18%.    Com 
etiquetas de identificação 

(validade, peso, procedência, 
numero do registro no SIF). 
Devem estar de acordo com 
as exigências do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. Validade: O 
produto deve conter data de 

fabricação de até 30 dias 
anteriores à data de entrega. 

Embalagem 
primária: tubetes 

plásticos de 
polietileno, 

atóxica, timbrado, 
com capacidade 
de 500 gramas.      

Embalagem 
secundária: Caixa 

de papelão  
ondulado de 

capacidade 9 kg. 

Kg 10.000 20.000 17,8333  
     

356.666,67  

24 

FILÉ DE PEITO DE FRANGO 
Filé de peito de frango tipo 
congelado, sem osso, não 
temperado, sem pele, com 

adição de água de no 
máximo 4%. Aspecto 

próprio, não amolecida e 

Embalagem 
primária: 

embalagens 
plásticas de 
polietileno, 

atóxica, timbrado, 
com capacidade 

Kg 15.000 30.000 13,9000  
     

417.000,00  
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nem pegajosa, cor própria 
sem manchas esverdeada, 

cheiro e sabor próprio, com 
ausência de sujidades, 
parasitos e larvas. Com 

etiquetas de identificação 
(validade, peso, procedência, 

número no SIF) em cada 
embalagem.  Devem estar de 
acordo com as exigências do 

ministério da agricultura, 
pecuária e abastecimento. 
Validade: o produto deve 

conter data de fabricação de 
até 30 dias anteriores à data 

de entrega. 

de 1Kg.      
Embalagem 

secundária: Caixa 
de papelão 
resistente. 

25 

CHARQUE BOVINO 
DIANTEIRO, curada, seca, a 
base de: carne bovina / sal, 
com porção por 30g: 
proteína 7,6g e gorduras 
totais 1,9g, embalado a 
vácuo. Não será aceito 
JERKED BEEF. Odor: 
Característico; Sabor: 
próprio, apresentar-se livre 
de parasitas e de qualquer 
outras substancia 
contaminante que possa 
altera-la ou encobrir alguma 
alteração com etiquetas de 
identificação (validade, peso, 
procedência, numero do 
registro no SIF).  Devem 
estar de acordo com as 
exigências do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e Anvisa. 
Validade: O produto deve 
conter data de fabricação de 
até 30 dias anteriores à data 
de entrega. 

Embalagem 
primária: 
embalagem a 
vácuo de até 1 kg 
.Embalagem 
secundária: caixa 
de papelão 
resistente. 

Kg 3.000 6.000 41,2067  
     

247.240,00  

26 

CARNE BOVINA SEM OSSO 
EM CUBOS: Carne Bovina de 

2ª em Cubos de tamanhos 
padronizados e uniformes, 
aproximadamente 3 x3 cm. 

Magra e no máximo com 
10% de sebo e gordura, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios; com etiquetas de 

identificação (validade, peso, 
procedência, numero do 
registro no SIF). Devem 
estar de acordo com as 

exigências do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e 

Embalagem 
primária: Plástica, 

atóxica, 
transparente, não 

violado, 
resistente que 

garanta a 
integridade do 
produto até o 
momento do 

consumo de até 3 
kg. Mantido sob 

congelamento a – 
18°C.            

Embalagem 

KG 15.000 30.000 27,8833  
     

836.500,00  
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Abastecimento. Validade: O 
produto deve conter data de 

fabricação de até 30 dias 
anteriores à data de entrega. 
Validade mínima: 01 anos a 
partir da data de fabricação. 

Congelada a - 18ºC. 

secundária:  Caixa 
de papelão 

resistente com até 
20 kg. 

27 

FILÉ DE PEIXE TIPO 
DOURADA. Filé de peixe de 
1ª qualidade, sem espinhas, 
congelado a -18 °C. Odor: 
Característico; Sabor: 
próprio, apresentar-se livre 
de parasitas e de qualquer 
outras substancia 
contaminante que possa 
altera-la ou encobrir alguma 
alteração com etiquetas de 
identificação (validade, peso, 
procedência). O produto 
deve apresentar validade 
não inferior a 90 dias a 
partir da data da entrega. 
Obrigatoriamente deve 
apresentar do SIF ou SIE ou 
SIM. 

Embalagem 
primária: Plástica, 

atóxica, 
transparente, não 

violado, 
resistente que 

garanta a 
integridade do 
produto até o 
momento do 

consumo de 2 kg. 
Mantido sob 

congelamento à – 
18°C.            

Embalagem 
secundária:  Caixa 

de papelão 
resistente com até 

20 kg. 

KG 5.000 10.000 24,4167  
     

244.166,67  

28 

 PEITO DE FRANGO COM 
OSSO. Peito de frango 
c/osso tipo congelado, não 
temperado, com pele, com 
adição de água de no 
máximo 4%. Aspecto 
próprio, não amolecida e 
nem pegajosa, cor própria 
sem manchas esverdeada, 
cheiro e sabor próprio, com 
ausência de sujidades, 
parasitos e larvas. Com 
etiquetas de identificação 
(validade, peso, procedência, 
número no SIF) em cada 
embalagem.  Devem estar de 
acordo com as exigências do 
ministério da agricultura, 
pecuária e abastecimento. 
Validade: o produto deve 
conter data de fabricação de 
até 30 dias anteriores à data 
de entrega 

Embalagem de 
500G A 05 kg, 

caixa de papelão 
embalagem 

secundaria de 
18kg. Origem: 

Indústria 
Brasileira. Não 

inferior a 3 meses 
após a data de 

fabricação. 

KG 12.000 14.000 17,3233  
     

242.526,67  

29 

FILÉ DE PEITO DE FRANGO 
DESFIADO - Filé de peito de 
frango resfriado desfiado, 
com cor, odor e sabor 
característicos do produto, 
de boa qualidade, em 
embalagem transparente à 
vácuo, com denominação do 

EMBALAGEM 
PRIMÁRIA DE 

500G. 
KG 2.000 4.000 16,4500  

        
65.800,00  
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nome do produto, fabricante, 
endereço, registro no 
Ministério da Agricultura 
(SIF, IMA OU SIM), data de 
fabricação, validade e lote. 
Embalados de 500g. 

GRUPO 6 - LEITE E DERIVADOS 

ITEM DESCRIÇÃO EMBALAGEM Und. 
Quant. 

Mínima   
Quant. 

Máxima 

 Preço 
Médio 

unt.   

 VALOR 
TOTAL  

30 

LEITE EM PÓ INTEGRAL 
Aspecto: pó fino, uniforme e 

homogêneo, isenta de 
partículas queimadas, e de 
substancias estranhas. Cor: 

coloração branca amarelada, 
características sabor e odor: 

agradável, semelhante ao 
leite fruído, característico, 

não caramelizado, queimado 
ou rançoso. Ingredientes: 

leite fluído integral. Com as 
seguintes informações 

nutricionais: com porção por 
26g: proteína 6,8g e 

gorduras totais 6,8g. Deve 
conter o registro do 

ministério da agricultura 
SIF/DIPOA. Devem conter a 

numeração da fabricação, 
lote e validade.  Validade: o 

produto deve conter data de 
fabricação de até 120 dias 

anteriores à data de entrega. 

Embalagem 
primária: 

Embalagem 
aluminizada 
contendo até 

200g.                 
Embalagem 
secundária:  

Fardo de papelão. 

Kg 10.000 20.000 22,6167  
     

452.333,33  

31 

LEITE DE COCO. Natural, 
concentrado, açucarado, 

acondicionado em garrafa de 
plástico com 200ml e 

embalagens secundárias de 
papelão. Produto com 

validade não inferior a 30 
dias após a data de entrega 

no depósito.   

Embalagem 
primária: 

Garrafas plásticas 
resistentes, 

contendo 200 ml.                    
Embalagem 
secundária: 

Plástico resistente 
atóxico. 

LT 400 800 10,0067  
           

8.005,33  

32 

LEITE CONDENSADO. 
Produzido com leite integral, 

açúcar e lactose. Deverá 
conter os dados de 

identificação, procedência, 
informações nutricionais, 
número de lote, data de 

validade e quantidade do 
produto. Devem estar de 
acordo com as legislações 

sanitárias em vigor no país 
ANVISA/MS. O produto deve 
conter data de fabricação de 

até 120 dias anteriores a 

Embalagem 
primária: Tipo 

Tetra park 
(caixinha) com 

unidade de 270g.                    
Embalagem 

secundária: Caixa 
de papelão limpa, 

integra e 
resistente. 

KG 1.000 2.000 12,1567  
        

24.313,33  
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data de entrega.  

33 

CREME DE LEITE - UHT 
homogeneizado, sem 
necessidade de refrigeração. 
Embalagem tetrapak de 
200g. Prazo de validade 
mínimo 06 meses a contar a 
partir da data de entrega. 

EMBALAGEM 
PRIMÁRIA: TIPO 

TETRA PARK 
(CAIXINHA) COM 

UNIDADE DE 
200G. 

EMBALAGEM 
SECUNDÁRIA: 

CAIXA DE 
PAPELÃO LIMPA, 

INTEGRA E 
RESISTENTE. 

KG 1.000 2.000 11,0367  
        

22.073,33  

34 

IOGURTE DE FRUTA - 
Embalagem plástica, limpa, 
resistente, vedada de 
polietileno de 100g do 
produto. Deve conter 
identificação do produto, 
registro no órgão 
competente, informações 
nutricionais, data de 
fabricação e validade. 
Acondicionados em 
embalagem secundária de 
fardos plásticos de até 1.200 
Kg. Validade de no mínimo 
20 dias após a data de 
fabricação. 

EMBALAGEM 
PRIMÁRIA 
SAQUINHO 
PLÁSTICO DE 
UNIDADE 100ML.  

L 3.000 6.000 14,3667  
        

86.200,00  

GRUPO 7 - ÓLEOS, GORDURAS E TEMPEROS 

ITEM DESCRIÇÃO EMBALAGEM Und. 
Quant. 

Mínima   
Quant. 

Máxima 

 Preço 
Médio 

unt.   

 VALOR 
TOTAL  

35 

ÓLEO DE SOJA. 
Características Técnicas: 

Óleo de soja, 100% natural. 
Não deve apresentar 

embalagem frágil, mistura 
de outros óleos, cheiro forte 

e intenso, volume 
insatisfatório.  A rotulagem 
deve conter no mínimo as 

seguintes informações: 
nome e/ou marca, 

ingredientes, data de 
validade, lote e informações 

nutricionais. Prazo de 
validade: Mínimo de 8 meses 
a contar da data de entrega. 

Embalagem 
primária: 

Acondicionada em 
recipientes de 
plástico de até 

900 ml, não 
apresentado 

amassamento ou 
vazamento.   
Embalagem 

secundária: Caixa 
de papelão 
resistente. 

LT 2.000 4.000 6,1333  
        

24.533,33  

36 

MARGARINA. Com sal, com 
60% de lipídeos e 0% de 

gorduras trans. 
Apresentando aspecto, 

cheiro, sabor e cor 
peculiares, isento de ranço e 
de bolores. Validade mínima 
de 06 (seis) meses a contar 

Embalagem 
primária: Potes 

de plástico de até 
500g.                 

Embalagem 
secundária: Caixa 

de papelão 
resistente. 

Kg 1.000 2.000 9,2333  
        

18.466,67  
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da data da entrega. 

37 

SAL REFINADO IODADO. 
Não devem apresentar 

sujidade, umidade, misturas 
inadequadas ao produto. 

Prazo de validade: Mínimo 
de 11 meses. Data de 

fabricação: Máximo de 30 
dias. A rotulagem deve 

conter no mínimo as 
seguintes informações: 

nome e/ou marca, 
ingredientes, data de 

validade, lote e informações 
nutricionais. 

Embalagem 
primária: Pacotes 

de 1 kg, em 
polietileno 

transparente. 
Embalagem 
secundária 

Fardos com sacos 
resistentes de 

polietileno. 

Kg 1.000 2.000 1,7667  
           

3.533,33  

38 

MOLHO DE TOMATE 
REFOGADO. Com porção 

por 60g: carboidratos 4,0g e 
proteína 0,6g. Não contém 

glúten. Deve apresentar cor, 
sabor, odor característico, 

consistência pastosa. Devem 
estar de acordo com as 

exigências da Legislação 
Sanitária em vigor no país 
(ANVISA/MS). Validade: o 

produto deve conter data de 
fabricação de até 120 dias 

anteriores à data de entrega. 

Embalagem 
primária: Sachê 

de 340g 
Embalagem 

secundária: caixa 
de papelão 
ondulado e 
resistente. 

Kg 1.000 2.000 5,1500  
        

10.300,00  

39 

COLORÍFICO. Produto 
constituído pela semente de 
urucum, fubá de milho, sal e 
óleo de palma (Dendê), 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. 

Embalagem 
primária: 

Embalagem 
resistente de 

polietileno 
atóxico 

Transparente, 
contendo 100g. 

Embalagem 
secundária: 
Embalagem 

plástica 
resistente. 

Kg 900 1.800 5,1833  
           

9.330,00  

40 

VINAGRE. Fermentado 
acético de álcool e água, 

acidez volátil 4%.  Prazo de 
Validade: Mínimo de 8 

meses. Data de Fabricação: 
Máximo de 30 dias. A 

rotulagem deve conter no 
mínimo as seguintes 

informações: nome e/ou 
marca, ingredientes, data de 
validade, lote e informações 

nutricionais. 

Embalagem 
primária: 

Garrafas plásticas 
resistentes, 

contendo 500 ml.                    
Embalagem 
secundária: 

Plástico resistente 
atóxico, de 6 litros 
com 12 unidades 

Litros 1.000 2.000 3,7667  
           

7.533,33  

41 
ALHO. In natura, graúdo, 

tipo comum, cabeça inteiro, 
Embalagem 

primária: Sacos 
KG 900 1800 26,5000  

        
47.700,00  



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 
Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 722-1139.CEP: 68.750-000 

 

fisiologicamente 
desenvolvido, em bulbos 

curados, sem chocamentos, 
danos mecânicos ou 

causados por pragas. O 
produto deverá apresentar 

condições adequadas ao 
consumo assim como 

informações pertinentes a 
rotulagem como 

discriminação de marca, 
validade e fabricação. O 

prazo de validade aceito será 
de no mínimo 90 dias após a 
data de entrega do produto. 

plásticas 
resistentes, 

contendo 200g.                    
Embalagem 

secundária: Caixa 
de papelão 
resistente. 

42 

AZEITE DE DENDÊ. Puro, 
baixa acidez, acondicionado 

em garrafa de polietileno, 
resistente, limpo e não 

violado com capacidade de 
até 200ml com validade 

inferior a 180 dias após a 
data de entrega. 

Embalagem 
primária: 

Garrafas plásticas 
resistentes, 

contendo 200 ml.                    
Embalagem 
secundária: 

Plástico resistente 
atóxico. 

KG 600 1.200 10,0167  
        

12.020,00  

43 

SELETA DE 
LEGUMES. Contendo ervilha, 
batata, cenoura e salmoura 

(água e sal). Com 
identificação na embalagem 

(rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de 
fabricação e validade. Isento 

de material estranho. 
Validade mínima de 06 

(seis) meses a contar da data 
de entrega.  NÃO CONTÉM 

GLÚTEN. 

Embalagem     
primária: Sache 

de 200g. 
Embalagem 

secundária: Caixa 
de papelão de 

4.800 kg com 24 
unidades. 

KG 1.000 2.000 9,7500  
        

19.500,00  

44 

COMINHO. Produto 
constituído pela semente de 

cominho de primeira 
qualidade, puro, com 

aspecto, cor, cheiro e sabor 
característico, sem misturas, 

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. 

Embalagem 
primária: 

Embalagem 
resistente de 

polietileno 
atóxico 

Transparente, 
contendo 100g. 

Embalagem 
secundária: 
Embalagem 

plástica 
resistente. 

KG 900 1.800 29,4100  
        

52.938,00  

GRUPO 8 - HORTIFRUTIGRANJEIROS 
ITEM DESCRIÇÃO EMBALAGEM Und. Quant. Quant.  Preço  VALOR 
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Mínima   Máxima Médio 
unt.   

TOTAL  

45 

Batata inglesa lavada - de 
primeira qualidade; - 
Tamanho grande; Casca lisa, 
livre de fungos, sem indícios 
de germinação, sem 
manchas esverdeadas; 
isenta de sujidades e objetos 
estranhos. 

Sacas pesando 
aproximadamente 

50 kg. 
KG 2.000 4.000 6,6767  

        
26.706,67  

46 

Cebola Branca. de primeira 
qualidade, tamanho caixa 3 e 
coloração uniforme, isentam 
de enfermidade material 
terroso e umidade externa 
anormal, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos de 
manuseio e transporte. 

Sacas pesando 
aproximadamente 

50kg. 
Kg 2.000 4.000 6,9333  

        
27.733,33  

47 

Cenoura Média 2A.  
Primeira qualidade, 
tamanho e coloração 
uniforme, isentam de 
enfermidade material 
terroso e umidade externa 
anormal, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos de 
manuseio e transporte. 

Caixas de papelão 
resistente 
pesando 

aproximadamente 
20kg. 

Kg 2.000 4.000 6,1833  
        

24.733,33  

48 

Tomate in natura tipo 
Rasteiro. Primeira 

qualidade, tamanho e 
coloração uniforme, isentam 

de enfermidade material 
terroso e umidade externa 

anormal, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos de 
manuseio e transporte. 

Caixas de papelão 
resistente 
pesando 

aproximadamente 
20 kg. 

Kg 2.000 4.000 7,4333  
        

29.733,33  

49 

REPOLHO ROXO. Primeira 
qualidade, tamanho e 
coloração uniforme das 
folhas, isento de 
enfermidade material 
terroso, larvas e/ou 
parasitas e umidade externa 
anormal, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos de 
manuseio e transporte. 

Caixas de papelão 
resistente 
pesando 

aproximadamente 
20 kg. 

KG 600 1.200 7,8167  
           

9.380,00  

50 

BETERRABA. Frescas de 
ótima qualidade, compacta, 
firme de coloração uniforme, 
aroma, cor e sabor típico da 
espécie, em perfeito estado 
de desenvolvimento. Não 
serão permitidos danos que 
lhe alterem a conformação e 
aparência. Isento de: 
sujidade, insetos parasitas, 
larvas, rachaduras, cortes e 

Caixas de papelão 
resistente 
pesando 

aproximadamente 
20 kg. 

KG 2.000 4.000 5,8167  
        

23.266,67  
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perfurações. Peso e tamanho 
padrão. 

51 

OVO DE GALINHA. Produto 
fresco de ave galinácea, tipo 
grande (50g), íntegro, 
tamanho uniforme e cor 
branca, proveniente de 
avicultor com inspeção 
oficial, cor, odor e sabor 
característico, casca lisa, 
pouco porosa, sem manchas 
ou sujidades, sem 
rachaduras, isento de 
podridão e fungos. A gema 
deve se apresentar 
translúcida, firme, 
consistente, livre de defeito, 
ocupando a parte central do 
ovo e sem germe 
desenvolvido. A clara deve 
se apresentar transparente, 
densa, firme, espessa, 
límpida, sem manchas ou 
turvação e intactas.  

Embalagem 
primária: Cubas de 

30 unidades, 
resistente de 

papelão, plástico ou 
isopor. Contendo 
na embalagem a  
Identificação do 

produto, marca do 
fabricante, 

validade, data de 
embalagem, peso 
líquido e selo de 

inspeção do órgão 
competente. 

Validade mínima de 
20 dias a contar no 

ato da entrega. 

UND 20.000 40.000 5,4333  
     

217.333,33  

            TOTAL:  
  

5.709.230,00  
 
 
 
 

Deusdete Ataíde de Miranda Junior 
Secretário Municipal de Educação 

 

Bruna de Cassia Brito Lima 
Nutricionista – Responsável Técnica – CRN7 7949 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

 

LICITAÇÃO: nº XX/2020 
MODALIDADE: PREGÃO 
ELETRÔNICO TIPO: MENOR 
PREÇO 

ÓRGÃO CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ. 

LICITANTE/RAZÃO SOCIAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CNPJ: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
FONE FIXO/CELULAR: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX E-MAIL: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ENDEREÇO: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

OBJETO: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
OBS: ANEXAR PLANILHA DE ITENS, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
DADOS BANCÁRIOS 
Conta Corrente: 
Agência: 
Banco: 

 
 

Data: 
Validade da proposta ............ Dias 
Prazo de Entrega: ......................... 

 
 

Dados do receptor das ordens de fornecimento: 
Nome: 
CPF: 
Telefone (FAX): 
Celular: 
Email: 

 
 
 

Assinatura do representante legal 
Nome do Representante 
CPF: 
Cargo/Função: 
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ANEXO III 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº  008/2020/SEMED/PMC 
 
 

O(A)......(órgão ou entidade pública que gerenciará a ata de registro de preços), com sede no(a) .... , na cidade 

de ........, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo(a)        (cargo e nome), nomeado(a) pela 

Portaria nº ...... de ..... de ...... de 200..., publicada no ....... de ..... de ....... de      , portador da matrícula funcional nº 

...................,, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO 

DE PREÇOS  nº  ......./200...,  publicada  no  ......  de  ...../...../200.....,  processo  administrativo  n.º    ,  RESOLVE  

registrar  os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por 

ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as 

partes às  normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 

23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a Futura ou Eventual AQUISIÇÃO DE GENEROS 

ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS 

ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CURUÇÁ,  de acordo com o Termo de Referência – Anexo I do 

Pregão nº 008/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de 

transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições 

ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

 
Item do 
TR 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, 
representante) 

 
X 

Especificação Marca 

(se exigida no 
edital) 

Modelo 

(se exigido no 
edital) 

Unidad
e 

Quantida
de 

Valor 
Un 

Valor Total 

        

 

3. ÓRGÃO (S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE (S) 

3.1. O órgão gerenciador do Registro de Preços: Prefeitura Municipal de Curuçá 

3.2. O (s) órgão (s) participante (s) do registro de preços: Secretaria Municipal de Educação 
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4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 

administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, 

desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras 

estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013 e suas alterações. 

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos 

ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas 

entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a 

economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços. 

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as 

obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a 50 (cinquenta) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata 

de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, 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 eventualmente aderirem. 

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 

fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, 

de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias 

contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada 

em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para 

efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante. 

 

5. VALIDADE DA ATA 

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do (a) sua assinatura, não podendo ser 

prorrogada. 

 

6. REVISÃO E CANCELAMENTO 

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento 

e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 
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6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 

mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações 

junto ao(s) fornecedor(es). 

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a 

Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo 

mercado. 

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 

mercado observará a classificação original. 

 
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 

compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados; e 

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro 

de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 

justificativa aceitável; 

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; ou 

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o 

órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por 

despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito 

ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

6.9.1. por razão de interesse público; ou 

6.9.2. a pedido do fornecedor. 
 

7. DAS PENALIDADES 

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital. 

Nota Explicativa: Suprimir o item quando inexistirem outros fornecedores classificados registrados na ata. 
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7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do 

pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que 

o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo 

órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 

do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do 

fornecedor. 

8. CONDIÇÕES GERAIS 

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as 

obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se 

definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

8.2. 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, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13. 

8.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens nas 

seguintes hipóteses. 

8.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; 

8.4. 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. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... ( ) vias de igual teor, que, depois de lida e 

achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver). 

Local e data  

 

Assinaturas 

 

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s) 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 
Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 722-1139.CEP: 68.750-000 

 

 

ANEXO IV  

 
MINUTA DO CONTRATO N°  

 
 

CONTRATO Nº  – PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020 – Menor Preço por Item Contrato AQUISIÇÃO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CURUÇÁ, que entre si celebram FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a Empresa 
_________________________ – CNPJ: _____________________ estabelecida à __________________________ - Cidade/Estado. 
 
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Educação, Estado do Pará, pessoa jurídica de direito interno, com sede à Praça 
Coronel Horácio, 70, Centro, CEP.: 68.750-000, inscrito no CNPJ/MF sob nº 24.059.574/0001-01, neste ato devidamente 
representado pela Secretário Municipal, Sr. JOAQUIM RIBEIRO DA LUZ  em  pleno  exercício  de  seu mandato e  
funções,   residente    e    domiciliado    nesta  Cidade. 
CONTRATADO:  Empresa _________________________ – CNPJ: _____________________ estabelecida à __________________________ - 
Cidade/Estado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL 
O objeto do presente contrato é a AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA 
ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CURUÇÁ. 
Parágrafo único:- Fundamento legal: Licitação – Pregão Presencial Nº 008/2020. 
CLÁUSULA SEGUNDA DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 
Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos cujos teores são de 
conhecimento do CONTRATADO: Os Atos Convocatórios da Licitação, Proposta da Licitante, Parecer de Julgamento; 
Legislação pertinente à Espécie. 
CLÁUSULA TERCEIRA DO VALOR 
O valor dos objetos licitados será de R$ 00,00  (Extenso) pelo período de 12 (doze) meses, podendo prorrogar através 
da anuência de ambas as partes, sem quaisquer alterações no valor da licitação, conforme o resultado da licitação Pregão 
Presencial nº 008/2020: 
 

ITEM DESCRIÇÃO EMBALAGEM UNID 
QUANTIDA

DE MIN. 
QUANTIDA

DE MAX. 
MARCA 

VALOR 
UNITÁRI

O 
VALOR TOTAL 

EMPRESA 
VENCEDORA 

 
Parágrafo Único: O pagamento da importância contida nesta Cláusula correrá à conta dos recursos Dotações 
Orçamentárias: 
 

EXERCÍCIO- 2020: 
 
DOTAÇÃO 

 
CLÁUSULA QUARTA - DOS REAJUSTES 

A Contratada deverá manter os valores unitários pelo período da presente licitação, ou seja, 12 
(doze) meses, podendo ser prorrogado o prazo em comum acordo entre as partes, sem que haja alterações monetárias, 
mantendo-se o valor da licitação. 

 
CLAUSULA QUINTA – DA ENTREGA DOS OBJETOS 

A entrega dos objetos licitados será conforme necessidade do Município. 
O fornecimento deverá ser realizado junto depósito Central Departamento de alimentação 

escolar (DAE). 
A Contratante, antes de solicitar a entrega dos objetos licitados deverá necessariamente 

receber autorização expressa do Departamento Contábil/Financeiro do Município. 
A Contratada deverá entregar os objetos solicitados pelo responsável do 

Departamento/Secretaria interessada, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após solicitação. 
A Contratada também se compromete a repor os objetos que necessitaram de substituição 

dentro do prazo da garantia, pelo período máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após solicitação. 
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CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado após emissão da nota de empenho, iniciando-se mediante  apresentação das respectivas 
Notas Fiscais emitidos pela Contratada e empenho por parte do setor financeiro do Município. 
CLAUSULA SÉTIMA – DA UTILIZAÇÃO DE 25% 

O Município se reserva no direito de acrescer ou reduzir o quantitativo em até 25% (vinte e cinco por cento), de 
acordo com suas necessidades, conforme previsão expressa no edital de licitação. 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
O CONTRATADO se obriga a: 

Assumir responsabilidades de encargos sociais, trabalhistas, fiscais e tributários, isentando o Estado, a União e  o 
Município de quaisquer ônus; 
Oferecer garantia dos objetos licitados será pelo período de 12 (doze) meses, conforme edital; 
Entregar os objetos solicitados pelo responsável Prefeitura Municipal de Curuçá, em no máximo 48 (quarenta e oito) 
horas, após a solicitação. 
Substituir os objetos que sofreram alguma avaria, dentro do prazo de garantia, no período máximo de 48 (quarenta 
e oito) horas; 
Manter os valores unitários pelo período da licitação, ou seja, 12 (doze) meses, sem reajustes. 
Obedecer rigorosamente o disposto do presente edital. 
O desrespeito aos itens acima mencionas, acarreta imediata rescisão contratual. 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
A fiscalização do fornecimento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Curuçá, cabendo a esta notificações de 
eventuais irregularidades que deverão ser sanados pela CONTRATADA. 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA RESCISÃO 
O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) Meses, podendo ser prorrogado  conforme necessidade do Município e 
em comum acordo entre as partes.. 

O CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o Contrato  independentemente de 
interpelação judicial ou extra judicial, sem que a CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie 
quando a CONTRATADA incorrer em abusos ou irregularidades quanto ao fornecimento dos materiais e / ou houver 
inadimplência de Cláusulas ou condições contratuais . 
Parágrafo Único: A rescisão do Contrato quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará na 
apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais providências legais cabíveis. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 
Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções previstas no artigo 

87 da Lei nº 8.666/93: 
a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu 

total, o equivalente a 5%(cinco por cento)  do valor do empenho, cumulável com as demais sanções; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a 
autoridade que aplicou a penalidade. 
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DO ARBITRAMENTO E FORO 
As partes Contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste Termo, perante o Foro da Comarca de 
Curuçá, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um 
representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CONHECIMENTOS DAS PARTES 
Ao firmar este instrumento, declara o CONTRATADO ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais 
documentos vinculados ao presente Contrato para Contratação de Empresa para Aquisição de gêneros alimentícios para 
Programa da Merenda Escolar. 
Justos e Contratados firmam as partes este instrumento com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus 
efeitos legais. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA 
Ao firmar este instrumento, fica a Empresa obrigada a apresentar os seguintes documentos: 
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a) Seguindo a legislação pertinente a comercialização de produtos de origem animal, 
no propósito de manter a qualidade e segurança alimenta dos alunos atendidos pelos programas supervisionados 
pelo FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE e, Conforme o Regulamento de Inspeção 
Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA) os licitantes deverão apresentar Inscrição ou 
Registro da Empresa e do Responsável Técnico, perante o Conselho Regional de Medicina Veterinária com recibo de 
anuidade quitado; 

 
b) Para comercialização, armazenamento e distribuição do produto de origem animal, 

em especial carne bovina, suína e de frango, obrigatoriamente o proponente deverá apresentar vistoria da câmara 
frigorifica veiculo (s) frigorifico (s) da licitante, caso este serviço seja terceirizado, será obrigatório à apresentação do 
contrato de prestação de serviços acompanhado de cópia autentica do contrato social da empresa especializada em 
Logística/Transporte acompanhado de atestado de capacidade técnica em nome do transportador, bem como o 
conhecimento de transporte com o devido recolhimento do ICMS e as referidas notas fiscais da prestação de serviços 
e das mercadorias Transportadas. 
 

c) O Licitante deverá apresentar o Manual de Boas práticas do estabelecimento 
assinado por um profissional da área de alimentos registrado no seu conselho de classe e com anuidade adimplente 
do ano vigente, conforme prevê a legislação competente (RDC – 216 – ANVISA – Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, Portaria CVS – 6/99 de 10/03/99 alterada pela CVS 18 – de 09/09/2008, Resolução 38 de julho de 2009 – 
FNDE). 

 
d) O Licitante deverá dispor de 01 (um) RT – Responsável Técnico da área de 

alimentos, para os estabelecimentos que distribuam ou produzam alimentos processados ou beneficiados, o qual 
responderá tecnicamente pelo estabelecimento, desde o recebimento, armazenamento, até a saída e entrega dos 
produtos ao local destinado. Deverá ser apresentado Contrato de Prestação de Serviço do profissional celebrado com 
a licitante, juntamente com a sua habilitação profissional junto ao conselho de classe, além do comprovante de 
anuidade pago para o exercício vigente. 

 
 

e) As empresas que estiverem cotando os produtos de origem animal, resfriados ou 
congelados, deverão apresentar Licença de Funcionamento (Alvará Sanitário) da sede do licitante, emitido pelo 
Órgão competente que comprove que a Empresa licitante possui estrutura própria adequados para fornecimento dos 
gêneros alimentícios ora licitados e foi vistoriada pelo serviço de Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, ou pelo 
Serviço de Inspeção Federal ou Estadual ou Municipal do Setor de Agricultura no prazo estabelecido. Na mesma 
deverá constar e identificar a vistoria da(s) câmara(s) frigorifica(s) da licitante, se a mesma é para produtos 
resfriados (0º a 6º) e ou congelados (-12º a – 18º), e capacidade de armazenamento das mesmas, e vistoria dos 
carros frigoríficos e sua especificação de transporte (produtos resfriados e ou congelados) identificado os caminhões 
vistoriados através de placa ou chassis. Deverá apresentar uma cópia do certificado de registro e licenciamento do 
veículo de transporte (próprio ou locado), comprovando que detém estrutura e logística adequada para cumprir 
fielmente o fornecimento, 

 
f) Licença Ambiental ou Certidão Ambiental, emitida pela SEMMA da sede da licitante; 

 
 
Curuçá/PA,  
 
 

____________________________________ 
JOAQUIM RIBEIRO DA LUZ 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
 
 

_____________________________________ 
EMPRESA VENCEDORA 
CNPJ: _____________________ 
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Testemunhas: 

1) ____________________________ 
RG 
 
 
 

2) ____________________________ 
      RG 
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