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PREGÃO PRESENCIAL 

 

Nº 5/20161305-01-PMM-PP-SEMED. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Objeto: Aquisição de Alimentação Escolar (merenda), com Entrega Parcelada em Cronograma For-

necido Pelo Departamento de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação, para aten-

der os estudantes da Rede de Ensino do Município de Marituba/PA.  
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 EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/20161305-01-PMM-PP-SEMED. 

 

O MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA, CNPJ 01.611.666/0001-49, sediado à Rodovia BR-316, s/n, km 

13, Centro, Marituba-Pará, CEP 67.200-000, denominado CONTRATANTE, representado pelo Pre-

feito Municipal, Sr. Mário Henrique de Lima Bíscaro, brasileiro, RG 2483443-SSP/PA e CPF 

565.290.152-72, domiciliado e residente na Rodovia BR 316, km 015, Conjunto Residencial Parque 

Verde, nº 01-E Bairro Parque Verde, CEP 67.200-000, com a interveniência da SECRETARIA MUNI-

CIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL, mesmo CNPJ, sediada na rua Fernando Guilhon, nº 

5330, Centro, Marituba-Pará, CEP 67.200-000, representada por sua Secretária, Srª DAYSE MENE-

ZES DE SOUZA LOPES, RG 4427645 SSP/PA, CPF 184.261.822-91, brasileira, domiciliada e resi-

dente na Rua Igarapé, s/n, Bairro Coqueiro, Município de Ananindeua/PA e por intermédio do Prego-

eiro RANDSON  ANDRÉ SILVA FERREIRA, designado por DECRETO, torna público, para conheci-

mento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO nº 5/20161305-01-PMM-

PP-SEMED, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, visando a  : Aquisição de 

Alimentação Escolar (merenda), com Entrega Parcelada em Cronograma Fornecido Pelo Departa-

mento de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da 

Rede de Ensino do Município de Marituba/PA. Observados os termos e condições estabelecidos nes-

te Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá aos seguintes diplomas legais:  

LEGISLAÇÃO FEDERAL: Lei nº 8.666/93; Lei nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006 regu-

lamentada pelo Dec. nº 8.538, de 06/10/2015; Lei nº 8.078/90-Código de Defesa do Consumidor que 

trata de matéria no âmbito da Administração Pública e suas alterações. 

 

DOCUMENTAÇÃO QUE COMPÕE O EDITAL E CONTRATO INDEPENDENTE DE 

TRANSCRIÇÃO: 

ANEXOS QUE INTERGRAM O EDITAL  

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

ANEXO III DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

ANEXO IV DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO 

ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE e MEI 

ANEXO VI MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

ANEXO VII DECLARAÇÕES 

ANEXO VIII MINUTA DO CONTRATO 

  

                    

O certame inicia-se com o credenciamento, seguindo com o lançamento das propostas, fase de lan-

ces verbais e habilitações. Nas seguintes datas, locais e horários para os procedimentos:                          
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INICIO DO CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 31 de maio de 2016 as 

09:00hs.  

LOCAL: Na sala de reunião da SEDETER (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 

Turismo, Trabalho e  Emprego e Renda), localizada na rua do Fio, nº 10, Bairro: Centro, Marituba/PA. 

 

JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE: A modalidade Pregão Presencial para realização deste proces-

so licitatório é pela maior rapidez em sua execução e pela possibilidade de se obter preços mais van-

tajosos para Administração, além da possibilidade que têm os licitantes de reduzir preços durante a 

fase de lances. 

O município não tem condições de realizar um pregão de forma eletrônica, pois ainda não há estrutu-

ras necessárias para realização, sendo assim realizados na forma presencial.  

 

1. DO OBJETO:  

Constitui objeto desta licitação a Aquisição de Alimentação Escolar (merenda), com Entrega Parcela-

da em Cronograma Fornecido Pelo Departamento de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de 

Educação, para atender os estudantes da rede de ensino do Município de Marituba/PA, cuja empresa 

será contratada por via deste certame, observados os termos e condições constantes neste Edital e 

seus Anexos.                                                                                       

2. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

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

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, devendo 

fazê-los por escrito, por meio de carta, protocolando o pedido no protocolo geral da Prefeitura 

Municipal de Marituba/Pará, no horário de 08h00minh as 14h00minh.   

2.1.1. Caberá ao (a) Pregoeiro (a) decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro 

horas); 

2.1.2. Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, ou os esclarecimentos ou 

providências solicitados determinem alterações no ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame;  

2.1.3. Decairá do direito de impugnar, perante a administração, os termos deste Pregão Presencial 

aquele que o tendo aceitado sem objeção, venha apontar após o julgamento, falhas ou irregularida-

des, que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.  

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive 

quanto à documentação, constantes deste Edital.  

3.2. Para efeitos de participação das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte nesta licitação, 

nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, são considerados:  



 
MUNICIPIO DE MARITUBA/PA 

Coordenação de Licitações e Contratos 

 

 

ROD. BR 316- S/N – Km 13 – Centro – Marituba/PA – CEP: 67200-000 

CNPJ/MF 01.611.666/0001-49 
 

 

P
ág

in
a4

 

3.2.1. Microempresa – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada 

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

3.2.2. Empresa de Pequeno Porte – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufi-

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

igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais); 

3.2.3. Considera-se pequeno empresário, para efeito de aplicação do disposto nos arts. 970 e 1.179 

da Lei nº 10.406/2002, o empresário individual caracterizado como microempresa na forma da Lei 

que aufira receita bruta anual de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), (LC 123, art. 68); 

3.3. Cada licitante apresentar-se-á com, um representante legal que, devidamente munido de creden-

cial, será o único admitido a intervir em todas as fases do procedimento licitatório, quer por escrito, 

quer oralmente, respondendo. 

3.4. Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de 

um Licitante.                                        

3.5. As Empresas que estejam com processo administrativo em andamento neste município, não 

ficarão impossibilitadas de participar do referido processo licitatório, mas se for declarada sua penali-

zação em decorrência do processo administrativo antes da homologação e adjudicação no município 

de Marituba/PA, a mesma ficará impossibilitada de firmar contrato com esta Administração; 

3.6. As Empresas que estejam com processo administrativo em andamento no Estado ou em qual-

quer município, não ficarão impossibilitadas de participar do referido processo licitatório, mas se for 

declarada sua penalização em decorrência do processo administrativo antes da homologação e adju-

dicação na Administração Municipal de Marituba/PA, a mesma ficará impossibilitada de firmar contra-

to com esta Administração. 

3.7. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto 

da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital, em con-

formidade com o item 3.1 do edital. 

3.8. NÃO SERÁ ADMITIDO NESTA LICITAÇÃO A PARTICIPAÇÃO DE: 

a) Consórcio de empresas, sob nenhuma forma; 

b) Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, 

federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal; 

c) As Empresas que estejam com processo administrativo em andamento neste município ou em 

qualquer município, estado, não ficarão impossibilitadas de participar do referido processo licitatório, 

mas se for declarada sua penalização em decorrência do processo administrativo antes da homolo-

gação e adjudicação no município de Marituba/PA, a mesma ficará impossibilitada de firmar contrato 

com esta prefeitura; 

d) Empresa em processo de falência ou em recuperação judicial ou extrajudicial; 

e) Empresa que se encontre em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação; 

f) Empresa que entre os dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco por 

cento) do capital com direito de voto ou controladores, responsáveis técnicos ou subcontratados, haja 
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alguém que seja servidor público, ou que tenha sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores 

à data da publicação desta licitação; 

g) Parentes da autoridade responsável pela homologação do procedimento (Acórdão nº 607/2011-

Plenário, TC-002.128/2008-1, rel. Min-Subst. André Luís Carvalho, 16.03.2011);  

h) Deputados e Senadores, de modo direto ou indireto, segundo o art. 54, inciso I, alínea “a” e inciso 

II, alínea “a” da Constituição Federal (Acórdão nº 1793/2011-Plenário, TC-011.643/2010-2, rel. Min. 

Valmir Campelo, 06.07.2011).  

I) Empresas Estrangeiras que não funcionem no País; e,  

j) Empresas cuja atividade empresarial não corresponda ao objeto desta licitação. 

 

4.  DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO 

4.1. O credenciamento se dará com a entrega:                                            

a) No caso de Representante: Além da cópia do Contrato Social, deverá apresentar Instrumento Pú-

blico de Procuração ou Instrumento Particular com firma reconhecida, indicando um único represen-

tante legal a manifestar-se em qualquer fase desta licitação, em nome da empresa, onde comprove 

que o interessado ou o seu representante legal possui poderes para formulação de ofertas e lances 

verbais, bem como praticar todos os demais atos inerentes ao certame, devendo para tanto, juntar 

fotocópia do documento oficial de identificação com foto e CPF dos sócios e fotocópia do documento 

oficial com foto e CPF de identidade do representante, ficando a licitante obrigada a acatar as decla-

rações de seu preposto. 

b) Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia 

do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, juntamente com fotocópia da cédula 

de identificação com foto e CPF do mesmo e de todos os sócios.  

c) Declaração de apresentação de documentação, dando ciência de que cumprem plenamente os 

requisitos de habilitação, conforme dispõe o art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002. 

d) Declaração de Enquadramento em Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) e 

Microempreendedor Individual MEI conforme anexo IV do edital, e a declaração emitida pelo site do 

simples nacional. 

4.2. A não apresentação ou incorreção sanável de quaisquer documentos de credenciamento NÃO 

IMPEDIRÁ a participação da licitante na fase de lances verbais, desde que seja suprida a apresenta-

ção e a correção no momento do credenciamento.      

4.3. AS CÓPIAS SIMPLES dos documentos devem ser apresentadas junto com as originais para 

serem autenticada por membro da equipe de apoio do Pregão no momento da sessão e EM TODAS 

AS FASES DO CERTAME, OU por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas. 
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5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DA DOCUMENTAÇÃO  

5.1. A Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação deverão ser apresentadas no local, dia e 

hora determinados no edital, em envelopes separados, devidamente fechados e rubricados no fecho, 

assim denominados: 

a) Envelope nº 1: Proposta de Preços;  

b) Envelope nº 2: Documentos de Habilitação. 

5.2. Os envelopes deverão conter, em suas partes externas, os seguintes dizeres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 01):                                          

6.1. Apresentar declaração de elaboração de independente de proposta (anexo III) assinada pelo 

representante legal e timbre da empresa. 

6.2. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, redigida com clareza, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada todas as folhas pelo 

representante legal da licitante proponente.                                                                   

6.3. Contendo na planilha: preço unitário dos itens, total e valor global da proposta, expressos em 

real, em algarismo até duas casas decimais de forma clara e precisa, limitado rigorosamente ao obje-

to desta licitação, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a 

ter mais de um resultado;                                                     

6.4. Nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por 

meio de lances verbais devem estar incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, 

taxa de administração, materiais, produtos, encargos sociais, trabalhistas, seguros lucro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital.                   

ENVELOPE Nº 02 (DOCUMENTAÇÃO): 

MUNICIPIO DE MARITUBA                      

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ FUNDO MUNICIPAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2016xxxx-xx-PMM-PP/SEMED.  

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

CNPJ: 

DATA: xx/xx/2016 

 

ENVELOPE Nº 01 (PROPOSTA DE PREÇOS): 

MUNICIPIO DE MARITUBA           

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/FUNDO MUNICIPAL  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2016xxxx-xx-PMM-PP/SEMED. 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

CNPJ: 

DATA: xx/xx/2016 
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6.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamen-

te cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, 

a esse ou qualquer título.   

6.6.  O prazo de validade: não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.  

6.7. O (A) Pregoeiro (a) poderá, caso julgue necessário, solicitar mais esclarecimentos sobre a com-

posição dos preços propostos. 

6.8. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da proponente, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

6.9. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pelo (a) Pregoeiro (a). 

6.10. Não serão admitidas retificações ou alterações nas propostas apresentadas, uma vez aceito o 

lance vencedor ou negociado e finalizada a Sessão deste Pregão. 

6.11. Na apresentação das propostas não serão aceitos produtos  em discordância com as caracte-

rísticas definidas no edital. 

6.12. Serão desclassificadas as propostas apresentadas por licitantes que se declararem microem-

presa ou empresa de pequeno porte cuja Receita Bruta registrada no Balanço Patrimonial e Demons-

trativo do Resultado do Exercício, ou obtida através outras fontes que permitam auferir a referida 

receita, se encontrem acima dos limites legalmente estabelecidos.                         

  

7. DA SESSÃO DO PREGÃO  

7.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços, Docu-

mentos de Habilitação, será pública e dirigida pelo (a) Pregoeiro (a), na data, horário e local e nos 

termos determinados neste Edital.             

7.2. Os envelopes deverão ser entregues, com o documento de credenciamento (conforme Item 05 

do Edital).                                               

7.3. Declarada a abertura da sessão pelo (a) Pregoeiro (a), não mais serão admitidos novos 

proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes, juntamente com declaração dos 

interessados ou de seus representantes, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação, em conformidade com o art. 4°, inciso VII, da Lei nº 10.520, devendo os envelopes ser 

entregues lacrados da seguinte forma: 

7.3.1. O envelope nº 01 (Proposta de Preços) juntamente com o credenciamento onde se 

comprove que o interessado ou o seu representante legal possui poderes para formulação de ofertas 

e lances verbais, bem como praticar todos os demais atos inerentes ao certame; 

7.3.2. O envelope nº 2 (Documentação) com a declaração exigida pelo art. 4°, inciso VII, da Lei 

nº 10.520 na sua parte exterior (conforme Anexo IV); 

7.4. Serão abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, cujos preços serão lidos, 

conferidos e rubricados pelo (a) Pregoeiro (a) e pelos participantes que o desejarem. 
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7.5. O (a) Pregoeiro (a) verificará as propostas de preços recebidas, antes da abertura da fase de 

lances, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os 

requisitos estabelecidos no Edital, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis, 

capazes de dificultar seu julgamento, e, ainda, proposta que apresente valores unitários simbólicos, 

ou irrisórios, de valor zero, excessivos ou manifestamente inexequíveis. 

7.6. NÃO SERÁ PERMITIDO DURANTE A SESSÃO USO DE TELEFONES CELULARES, PARA 

NÃO RETARDAR O ANDAMENTO DO CERTAME. 

7.7. O uso da calculadora só será permitido até o momento em que não prejudicar o andamento do 

certame. 

 

8. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO                                   

8.1. Para julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM. 

8.2. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços: 

8.2.1. A Pregoeira e sua equipe de apoio classificarão o licitante autor da proposta de menor preço do 

certame, e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 

10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, conforme disposto no inciso VIII, do art. 4º, da 

Lei nº 10.520/2002.                                                                   

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

definidas no subitem 8.2.1. 

8.3.1. O Pregoeiro (a) classificará as melhores propostas até o máximo de 03 (três), para que seus 

proponentes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas suas pro-

postas escritas, conforme disposto no inciso IX, do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002.                                                                                                                                 

8.4. O empate entre dois ou mais licitante somente ocorrerá quando houver igualdade de preços en-

tre as propostas escritas e quando não houver lances para definir o desempate. Neste caso o de-

sempate ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado durante a sessão do presente Pregão.    

8.5. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, exclusivamente pelo critério 

de menor preço, o Pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada, decidindo moti-

vadamente a respeito. 

8.6. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e seus Anexos, será declarado pelo  

Pregoeiro (a) o licitante vencedor, este por sua vez deverá apresentar ao Pregoeiro (a), no prazo 

máximo de 02 (dois) dias úteis, após o encerramento deste pregão, a proposta escrita de preços con-

templando o lance final ofertado. 

8.7. Sendo aceitável a proposta de menor preço será aberto o envelope contendo a documentação de 

habilitação do licitante vencedor.                 

8.8. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável ou o seu autor não atender aos 

requisitos de habilitação. 
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8.9. O (a) Pregoeiro (a) examinará a oferta subsequente, na ordem de classificação, até a apuração 

do licitante que atenda a todas as exigências do Edital, inclusive quanto à documentação de habilita-

ção, o qual será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto.                                                                       

8.10. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando se o proponente desistente às 

penalidades estabelecidas neste Edital.              

8.11. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes 

e que, o final, deverá ser assinada pelo (a) Pregoeiro (a), e licitantes presentes.                                            

8.12. Não será motivo de desclassificação, simples omissões que sejam irrelevantes para o entendi-

mento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração e nem aquelas que pos-

sam lesar os direitos dos demais licitantes.  

                  

9. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: (ENVELOPE Nº 02)                                   

9.1. Apresentar, preferencialmente, a documentação de habilitação de forma encadernada/grampos 

de trilho e numeradas ou de qualquer forma que não haja desprendimento das folhas no momento do 

certame, respeitando a sua ordem especificada no edital.                   

9.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:                                                          

9.2.1. Documentação dos Sócios ou diretores;                                   

9.2.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual;                      

9.2.3. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor e suas alterações, devida-

mente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, 

acompanhadas de documento de eleição de seus administradores;                                                              

9.2.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de provas da diretoria 

em exercício;                                          

9.2.5. Decreto de autorização, devidamente arquivado, 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.                                                     

9.2.6. Tratando-se de microempresas e empresas de pequeno porte, deverá ser apresentada decla-

ração de que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006, que 

está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei, nos 

termos do modelo constante do Anexo V deste Edital, assinada por Sócio, Dirigente, Proprietário ou 

Procurador da licitante, com o número da identidade do declarante. 

9.2.7. Os documentos dos subitens 9.2.1 e 9.2.3 apresentado no credenciamento fica facultado no 

envelope de documentação.                                                                 

 

9.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:                                                      

9.3.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou pri-

vado, em papel que identifique o(s) mesmo(s), assinados, datados e os signatários devidamente iden-

tificados com o nome completo e cargo, que comprove que a empresa licitante forneceu/prestou ou 
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fornece/presta os materiais/serviços em quantidades e características similares ao objeto desta licita-

ção;  

9.3.1.1. O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito privado de-

verá constar firma reconhecida em cartório; 

9.3.1.2. O (a) Pregoeiro (a) poderá solicitar a qualquer momento documentos que comprovem o ates-

tado de capacidade técnica podendo ser nota fiscal ou contratos firmados com administração pública 

ou privada. 

9.3.4. Licença da Vigilância Sanitária Municipal (Licença de Funcionamento) atualizada, ou cadas-

tramento definitivo emitido por órgão da Vigilância Sanitária.  

9.3.5. Pelo § 3º, do art. 43, da Lei 8666/93, é facultada à Comissão ou autoridade superior, em qual-

quer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instru-

ção do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar origi-

nariamente da proposta. 

 

9.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA: 

9.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentado na 

forma da Lei, assinado, carimbado pelo contador registrado pela junta comercial. O balanço deverá 

ser registrado na Junta Comercial e vir acompanhado da Certidão de Regularidade do contador-CRC 

emitido pela internet na sua devida validade na data do certame, ficando nula a certidão CRC que 

estiver fora da validade. (www.crcpa.org.br) (para profissionais do Estado do Pará). 

9.4.2. Demonstração de índice de liquidez que deverá ser igual ou superior a 1 (um), calculado e de-

monstrado pela fórmula: ILC=AC/PC, onde: ILC: Índice de Liquidez Corrente; AC: Ativo Circulante; 

PC: Passivo Circulante 

9.4.2.1 A partir dos dados de balanço, deverão ser calculados os seguintes índices como condição 

para a habilitação: 

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

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

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

ONDE: 

ILG= ATIVO CIRCULANTE + ATIVO NÃO CIRCULANTE ≥ 1,00 

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

ILC= ATIVO CIRCULANTE ≥ 1,00 

PASSIVO CIRCULANTE 

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

ATIVO TOTAL 

9.4.2.2. A não apresentação da Demonstração de índice de liquidez não resultará em inabilitação da 

empresa, sendo dessa forma realizados os cálculos no ato da sessão a partir do balanço apresenta-

do.  
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9.4.3. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações con-

tábeis assim apresentados: 

9.4.3.1. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima – S/A): Balanços publicados em 

Diário Oficial ou publicados em jornal de grande circulação ou por fotocópia registrada ou autenticada 

na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

9.4.3.2. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do livro Diário, inclu-

sive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da 

sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente ou por fotocópia do Balanço e das De-

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

domicílio da licitante. 

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

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

9.4.3.4. As empresas obrigadas a utilizar a ECD (Escrituração Contábil Digital) a partir de 1º de janei-

ro de 2008 terão a obrigatoriedade de apresentar seu balanço contábil até o último dia do mês de 

junho do ano seguinte do ano-calendário a que se refira à escrituração (Instrução Normativa nº 787, 

de 19 de outubro de 2007), apresentando documentação que comprove tal situação (documento con-

tábil de enquadramento).                                    

9.4.3.5. De acordo com os arts. 970 e 1.179, § 2º, do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) o pequeno 

empresário não é obrigado à manutenção do livro diário e nem a elaboração do Balanço Patri-

monial. 

9.4.3.5.1 Considera–se pequeno empresário, para efeito de aplicação do disposto nos arts. 

970 e 1.179, da Lei nº 10.406/2002, o empresário individual caracterizado como microempre-

sa na forma da Lei que aufira receita bruta anual de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 

(LC 123, art. 68) 

9.4.3.6. Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da 

empresa, até no máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação.   

9.5. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:                                                        

9.5.1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  

9.5.2. Inscrição Estadual (FIC);                               

9.5.3. Certidão negativa de débitos Estaduais (Tributária e não Tributária);  

9.5.4 Certidão de Débitos Negativos Municipais, do domicilio ou sede do licitante; 

9.5.5. Certidão de regularidade para com a fazenda Federal e União (certidão de tributos federais e 

dívida ativa da união) com abrangência de todos os créditos tributários federais administrados pela 

RFB E PGFN; 

9.5.6. Prova de regularidade relativa ao FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por Lei; 

9.5.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
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CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

9.6. Os documentos referentes à Habilitação deverão ser apresentados em cópias autenticadas pelo 

servidor, ou cópias simples, mas desde devem ser apresentadas junto com as originais para serem 

autenticada por membro da equipe de apoio do Pregão, ou por qualquer processo de cópia autenti-

cada por tabelião de notas. Exceto as certidões emitidas via internet deverão ser originais, ou quando 

estes forem publicados em diário oficial. Cópias autenticadas por tabelião de notas não serão válidas 

como originais para serem autenticadas na hora do certame, ou antes, por qualquer servidor, obede-

cendo ao art. 32, da Lei 8.666/1993. 

9.6.1. Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do proponen-

te. Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não exce-

dente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para apresentação das propostas. Exceto 

os atestados de capacidade técnica que não tem validade.    

9.6.2. Os envelopes com documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas vencedo-

ras, será devolvido no prazo de 10 (dez) dias úteis.                                                                 

9.6.3. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da licitante, com 

o número do CNPJ, devendo ser observado o seguinte: 

9.6.3.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome, com o respecti-

vo número do CNPJ; 

9.6.3.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em seu nome, com o respectivo 

número do CNPJ, exceto aqueles que, pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos ape-

nas em nome da matriz; 

9.6.4. Se a licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a filial, os do-

cumentos deverão ser apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente. 

9.6.5. NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DE ENTREGA OU SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTO 

EM SUBSTITUIÇÃO AOS DOCUMENTOS REQUERIDOS NO PRESENTE EDITAL E ANEXOS. 

 

9.6.6. DA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, regulamentada pelo Dec. nº 8.538, 

de 06/10/2015. 

 9.6.6.1. Fica assegurado tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microem-

presas e empresas de pequeno porte, nos termos do Decreto 8.538 de 02 de outubro de 2015. 

 9.6.6.2. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 

porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na 

licitação. 

 9.6.6.3. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da com-

provação de que trata o subitem anterior, será assegurado prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável 

por igual período, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamen-

to do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negati-

va. 
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 9.6.6.4. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado 

da fase de habilitação, deste pregão. 

 9.6.6.5. A prorrogação do prazo poderá ser concedida, a critério da administração pública, 

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

 9.6.6.6. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os 

prazos de regularização fiscal. 

 9.6.6.7. A não regularização da documentação no prazo previsto nos itens 9.6.6.3 e 

9.6.6.5 implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, 

da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescen-

tes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

 9.6.6.8. Nas licitações, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contra-

tação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

9.6.6.8.1. Entende-se haver empate quando as ofertas apresentadas pelas microempresas e 

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

9.6.6.8.2.  O disposto no subitem anterior somente se aplicará quando a melhor oferta válida 

não houver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

9.6.6.9. Ocorrendo o empate a que se refere o subitem anterior, será procedido de acordo com o 

artigo 5º do Decreto 8.538, conforme a seguir: 

a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar 

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

será adjudicado o objeto em seu favor; 

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 

do inciso I, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situa-

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

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

pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre 

elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

9.6.6.10. Após o encerramento dos lances, a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor 

classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de cinco minutos por 

item em situação de empate, sob pena de preclusão. 

9.6.6.11. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e Anexos. 

9.7.  OUTROS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS; 

9.7.1. Alvará de funcionamento do domicílio ou sede do licitante e pertinente ao seu ramo de ativi-

dade e compatível com o objeto contratual;                                

9.7.2. Declaração de que contratada assume inteira responsabilidade por danos ou prejuízos pesso-

ais ou materiais que causar a PMM, a terceiros, por si, representantes ou sucessores.  

9.7.3. Declaração de que NÃO possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 
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(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso 

XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8666/1993, com redação 

determinada pela Lei nº 9.854/1999. 

9.7.4. Declaração de que NÃO possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder 

Executivo e/ou Legislativo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, 

administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º, da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei 

Complementar nº 04/90). 

9.7.5. Declaração de Inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, 

art. 32, da Lei nº 8.666/93. 

9.7.6. Declaração de empregabilidade de pessoas com necessidades especiais: 

9.7.6.1. (  ) possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas 

portadoras de necessidades especiais, de acordo com o disposto no art. 28, § 6º, da Consti-

tuição do Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 11/06/2008). 

9.7.6.2. (  ) não possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pes-

soas portadoras de necessidades especiais, pois a empresa possui menos de 20 emprega-

dos, de acordo com o disposto no art. 28, § 6º, da Constituição do Estado do Pará (EC nº 

0042/2008, publicada em 11/06/2008). 

9.7.7. Os modelos das declarações acima estão anexadas neste edital, que devem ser anexadas na 

habilitação. 

 

10. DAS AMOSTRAS 

10.1. O licitante deverá encaminhar as amostras mediante documento formal, em duas vias, no qual 

deverão constar os dados da empresa, além da descrição completa dos itens apresentados, im-

presso em papel timbrado da mesma, com carimbo e assinatura do representante legal, na forma 

requerida neste edital e devidamente etiquetada na seqüência dos itens da Pauta 2016. 

 

10.2. As amostras serão avaliadas conforme as descrições constantes do termo de entrega, as 

amostras apresentada poderá ser aberta, manuseada, receber cortes, secções, vincos, cozimento e 

degustação, desta feita não será devolvidos aos licitantes ao final da avaliação técnica, será enca-

minha ao departamento para confronte com os produtos que serão adquiridos, e tudo sem ônus 

para o Município. 

 

10.3. Em estrita observância as normas do MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-

mento, Ministério da Saúde ANVISA / MS e FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO – FNDE, as amostras tem o propósito de garantir a qualidade e fornecimento dos Ali-

mentos a serem adquiridos para os Estudantes do Município de Marituba -PA, e tornar a sessão do 

pregão por seu fundamento, disputa pelo menor preço, apresentação e aprovação das amostras é 



 
MUNICIPIO DE MARITUBA/PA 

Coordenação de Licitações e Contratos 

 

 

ROD. BR 316- S/N – Km 13 – Centro – Marituba/PA – CEP: 67200-000 

CNPJ/MF 01.611.666/0001-49 
 

 

P
ág

in
a1

5
 

critério condicionante à aceitação da proposta comercial do licitante. 

10.4. As amostras deverão ser encaminhadas para o seguinte endereço: Departamento de Alimen-

tação Escolar de Marituba-PA, endereço Jovelina Morgado, s/nº, bairro: Novo, CEP 67200-000, 

Marituba/PA. A/C. Nutricionista Ana Karoline Gomes Martins, Referente ao Pregão Presencial. Ho-

rário: 08:00 as 12:00. 

 

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS                                                    

11.1. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os prazos de 

regularização fiscal. 

11.2. No final da sessão, depois de declarado o vencedor do PREGÃO, qualquer licitante credenciado 

poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, devendo desde logo expor suas 

razões em ata; quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para juntar memorial e ra-

zões do recurso por escrito, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar as 

contra razões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, 

sendo lhes asseguradas vista imediata dos autos.                                                                        

11.3. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveita-

mento.                                              

11.4. A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será reduzida a termo 

em ata.                                                 

11.5. Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor;                                                                     

11.6. Quando o licitante se ausentar antes do termino da ata e da sessão, entregará o (a) Pregoeiro 

(a) uma declaração de desistência, informando estar ciente das consequências deste ato. 

11.7. Caso o envelope de documentação da segunda colocada não tenha sido aberto na sessão, será 

convocada a (s) licitantes (s) para analisar a documentação. 

 

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS                        

Para atender as despesas decorrentes da presente Licitação, a Administração Municipal valer-se-á 

de recursos orçamentários, na seguinte funcional programática:  

Dotação orçamentária 2016: 
 
Unidade: 020210 - Prefeitura Municipal de Marituba 

Funcional Programática: 12.122.0005.2014.0000- Manutenção do Programa de Alimentação Escolar 

Cat. Econ.: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

Código de Aplicação: 200.000 

Fonte  Recurso: 0 1 31 – Transferência de Recursos do FNDE. 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

13.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo (a) pregoeiro (a) sempre que 

não houver recurso. 
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13.2. A homologação da licitação é de responsabilidade do Ordenador de Despesas  da Secretária 

Municipal de Educação  e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto à proponente 

vencedora pelo (a) Pregoeiro (a). 

13.3. Quando houver recurso e o (a) Pregoeiro (a) mantiver sua decisão, deverá ser submetido ao 

Ordenador de Despesas  da Secretária Municipal de Educação de Marituba/PA para decidir acerca 

dos atos do (a) Pregoeiro (a). 

 

14. DA PROPOSTA CONSOLIDADA  

A proposta vencedora só será adjudicada/homologada, quando esta apresentar o (a) pregoeiro (a) a 

proposta final, no prazo de 02 (dois) dias úteis. Caso não cumpra esse período estará automatica-

mente desclassificada, sendo convocada a empresa com oferta subsequente. 

 

15. DO CONTRATO 

15.1. O contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital – Anexo VIII, terá a vigência 

até 31 de dezembro de 2016, contados a partir da data de sua assinatura podendo ser prorrogado por 

igual período se houver interesse da Administração, tendo validade e eficácia legal após a publicação 

do seu extrato na imprensa e no Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de Contas do Município.  

15.2. O licitante vencedor deverá comparecer para firmar o Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da data da convocação. 

15.2.1 A empresa (s) vencedora (s) deverá também assinar o contrato de forma digital, sendo 

obrigatório de acordo com a Resolução nº 11.535/TCM-PA de 01/07/2014, não sendo isento 

da assinatura física. 

15.3. Como condição para celebração do Contrato, o licitante vencedor (ME Ou EPP) deverá 

apresentar a documentação de regularidade fiscal e trabalhista, na forma do art. 4º, do Decreto 

federal nº 8.538/2015. 

15.4. Na hipótese de a adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a assinar o Contrato e 

não apresentar justificativa a Administração implicará decadência do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/ 1993, sendo facultado à administração 

pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

15.5. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte 

integrante do Contrato a ser firmado, independentemente de transcrição. 

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

16.1. Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central/SEMED do Município de Marituba, 

localizado na Rua Jovelina Morgado, s/n, Bairro: Novo, CEP 67200-000, Marituba/PA, em dias uteis, 

previamente informado pelo Departamento de Alimentação Escolar, no horário das 7h00 as 13h00. 

16.2. A equipe do almoxarifado central será responsável pela conferência dos produtos no ato do 

recebimento, que informarão ao Fiscal do contrato/SEMED eventuais inconsistências. 
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16.3. As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega do produ-

to, é de total responsabilidade da proponente.  

16.4. 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.  

16.5. 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 pa-

pelão e/ou isopor, e/ou polietileno atóxico. 

16.6. Os entregadores deverão estar devidamente identificados com o nome da empresa, uniformiza-

dos (camisa, sapato, calça, crachá, boné) com hábitos de higiene satisfatórios (uniforme limpos, higi-

ene pessoal adequada, barba e bigode aparado, cabelo protegido sem adornos e unhas aparadas), 

possuindo boa conduta e relacionamento no local de entrega. 

16.7 - 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.  

16.8 - Demais obrigações em conformidade com a Lei 8.666/93 e demais legislações pertinente.  

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

materiais utilizados, impostos, transportes, taxas ou outras. 

 
 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

17.1. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, na forma estabelecida no contrato; 

17.2. Rejeitar os produtos que não satisfazerem aos padrões exigidos nas especificações e recomen-

dações da contratante; 

17.3. Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares à execução dos serviços; 

17.4. Notificar a contratada, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em fun-

ção do fornecimento. 

17.5. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do contrato. 

 

18. DAS ESPECIFICAÇÕES E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 

 
18.1. A entrega dos produtos será realizada conforme cronograma fornecido pelo Departamento de 

Alimentação Escolar da SEMED, a qual formulará periodicamente através do envio da Ordem de 

Fornecimento, tendo a proponente o prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas a contar do recebi-

mento da solicitação, para entregar o produto solicitado no Depósito Central de Merenda Escolar, 

localizado na Rua: Jovelina Morgado, s/nº, bairro: novo, CEP:67200-000, Marituba/PA. 

18.2. Os gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis deverão ser de primeira qualidade, aten-

dendo 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 Autori-
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dades Sanitárias Locais para cada gênero descrito conforme tabela de especificação e quantidades e 

registro no órgão fiscalizador quando couber (SIM, SIE, SIF).  

18.3.  Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com o item anterior e as 

especificações 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 (SIM, SIE e SIF) quando couber 

 

19. DOS FORNECIMENTOS E PAGAMENTO                             

19.1. Todos os produtos e custos necessários ao devido fornecimento ficarão por conta da contrata-

da, inclusive o transporte e a entrega; 

19.2. O fornecimento, assim como o pagamento será entregue em conformidade com o quantitativo 

solicitado. A entrega será precedida de Ordem de Fornecimento emitida pelo Departamento de Ali-

mentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação de Marituba; 

19.3. Quando da Entrega dos produtos, o Departamento de Alimentação Escolar da Secretaria Muni-

cipal de Educação  examinará os produtos fornecidos e informará a existência de falhas; 

19.4. Todos os produtos deverão ter garantia  quanto a legislação de alimentos  e, conforme  deter-

mina  os dispostos no item 18.2 e 18.3. 

19.5 O pagamento se dará de acordo com o quantitativo solicitado e recebido, verificado o fiel cum-

primento do contrato; 

19.6 A regularidade fiscal deverá ser comprovada mediante as seguintes certidões: 

19.6.1. Certidão de regularidade para com a Fazenda Federal e União; 

19.6.2. Certidão negativa de débito trabalhista (CNDT). 

19.6.3. Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS – CRF; 

19.6.4. Certidão Negativa de Débitos Municipais; 

19.6.5. Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual.  

19.7. Após verificado que os produtos se encontram de acordo com as exigências contidas no Termo 

de Referência e cumprido o disposto no contrato, o CONTRATANTE efetuará o pagamento à CON-

TRATADA mediante a apresentação de Nota Fiscal, de acordo com as descrições contidas na Nota 

de Empenho – NE, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA, no 

prazo de trinta dias, contados da data do adimplemento de cada parcela, contados da apresentação 

da fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato; 

19.8 As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, juntamente com a Nota 

Fiscal / fatura, a declaração prevista no art. 4º, da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 

nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is), em duas vias; 

19.9 Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos federais será 

descontado na fonte, conforme disposto na instrução normativa a que se refere o subitem anterior. 

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS                                    
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20.1. O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitará o Licitante às seguin-

tes sanções, quando for o caso:                            

a) ADVERTÊNCIA – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os quais 

tenha concorrido; 

b) MULTA POR ATRASO – a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 1% (um por cento) 

sobre o valor total da contratação, até o máximo de 20% (vinte por cento) pelo atraso injustificado na 

execução de qualquer obrigação contratual ou legal, podendo esse valor ser abatido no pagamento a 

que fizer jus a contratada, ou ainda, recolhido no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após 

comunicação formal. Não havendo o recolhimento no prazo estabelecido o valor da multa será cobra-

do judicialmente; 

c) SUSPENSÃO – suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 

com a Prefeitura Municipal de Marituba/PA por prazo não superior a 5 (cinco) anos. 

d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE - para licitar ou contratar com a Administração Pública en-

quanto perdurarem os motivos de 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 admi-

nistração por prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 

anterior. 

20.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para imposição da 

penalidade pertinente, o atraso superior a 15 (quinze) dias corridos do indicado para entrega dos 

produtos e inicio dos serviços.  

20.3. A sanção prevista na alínea “c”, do subitem 20.1, poderá ser imposta cumulativamente com as 

demais.  

20.4. A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as justifi-

cativas apresentadas pela contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o contraditório. 

                                        

21. DAS PENALIDADES                                               

21.1. Os licitantes, participantes deste certame, que cometerem os delitos mencionados no art. 7º da 

Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, estarão sujeitos às penalidades neles previstas.                                                                    

21.2. As multas serão calculadas em 1% (um por cento) sobre o valor total da contratação, até o má-

ximo de 20% (vinte por cento) pelo atraso injustificado na execução de qualquer obrigação contratual 

ou legal, podendo esse valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda, reco-

lhido no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após comunicação formal. Não havendo o reco-

lhimento no prazo estabelecido o valor da multa será cobrado judicialmente.  

                                                        

22. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

22.1. A autoridade competente para homologar este certame poderá revogar a licitação em face de 

razões de Interesse Público, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.  



 
MUNICIPIO DE MARITUBA/PA 

Coordenação de Licitações e Contratos 

 

 

ROD. BR 316- S/N – Km 13 – Centro – Marituba/PA – CEP: 67200-000 

CNPJ/MF 01.611.666/0001-49 
 

 

P
ág

in
a2

0
 

22.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do Contrato.  

22.3. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento 

licitatório, ressalvado o direito do fornecedor de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 

suportado no cumprimento do Contrato e das condições deste Edital.  

22.4. No caso de desfazimento de processo licitatório, fica assegurado o direito ao contraditório e à 

ampla defesa. 

 

23. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos limites previstos 

no § 1°, do art. 65, da Lei 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos do § 2°, II, do 

mesmo artigo. 

 

24. DA MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS 

24.1. Durante a vigência do Contrato, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 

hipóteses, devidamente comprovadas, da ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II, 

do art. 65, da Lei n° 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.  

24.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II, do art. 65, da 

Lei n° 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o Contrato e 

iniciar outro processo licitatório;  

24.3. O pedido que vise à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados no 

âmbito da Secretaria Municipal de Educação, será apurado em processo apartado, devendo ser 

observado o que determina a alínea “d” do inciso II, do art. 65, da Lei n° 8.666/93.  

 

25. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS                                         

25.1. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação.      

25.2. Das reuniões de abertura e julgamento das Propostas e Habilitação, será lavrada ata circuns-

tanciada, assinada pelos membros da comissão e licitantes presentes.                                                         

25.3. No interesse da administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou inde-

nização, poderá ser:            

a) Adiada a data da abertura desta licitação;                                 

b) Alteradas as condições do edital, com fixação do novo prazo para sua realização.                                                                   

25.4. A participação neste Pregão implicará aceitação integral e irretratável das normas do edital, 

bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugna-

ção e recurso.                

25.5. É facultada o (a) Pregoeiro (a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promo-

ver diligência destinada a esclarecer ou complementar instrução do processo, vedada a inclusão pos-

terior de documento ou informação que deveriam constar no ato da sessão pública.  
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25.6. A Contratada ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao 

Patrimônio Municipal de Marituba/PA, reparando às suas custas os mesmos, durante a execução do 

contrato, sem que lhe caiba nenhuma indenização por parte do Município de Marituba/PA.    

25.7. Caso a data prevista para realização deste certame seja declarada feriado ou ponto facultativo, 

e não havendo retificação de convocação, será realizada, AUTOMATICAMENTE, no primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo local e hora previstos. 

25.8. Fica eleito o Foro do Município de Marituba/PA, com renúncia expressa de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas relativas a este Edital, ou questões judiciais 

do futuro contrato.  

   

26. DOS CASOS OMISSOS                                             

Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo (a) Pregoeiro (a), observados os preceitos de 

direito público e as disposições das leis que regem a matéria.     

 
 
                                                          

Marituba/PA, 13 de maio de 2016.  
                                        

                                   
 
 
 

Randson André Silva Ferreira 
Pregoeiro 

 
 
 
 
 

Mário Henrique de Lima Bíscaro 
Município de Marituba/PA 

Prefeito Municipal  
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 

 

Aquisição de alimentação escolar (merenda), com entrega parcelada em cronograma forneci-

do pelo Departamento de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação, para atender os 

estudantes da rede de ensino do município de Marituba/PA. 

  

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 Marituba, garantindo melhoria do rendimento escolar e segurança alimentar e nutricio-

nal, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica e em vulnerabili-

dade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias.  

A Resolução N° 026/2013-FNDE/PNAE que dispõe sobre o atendimento da alimentação es-

colar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar–

PNAE, estabelece: 

“Art. 20 A aquisição de gêneros alimentícios para o PNAE deverá ser 

realizada por meio de licitação pública, nos termos da Lei nº 

8.666/1993 ou da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, ou, ainda, por 

dispensa do procedimento licitatório, nos termos do art. 14 da Lei nº 

11.947/2009. 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 

3.1. As especificações constam no Apêndice I deste Termo.  

3.2. A entrega dos produtos será realizada conforme cronograma fornecido pelo Departamento de 

Alimentação Escolar da SEMED, a qual formulará periodicamente através do envio da Ordem de 

Fornecimento, tendo a proponente o prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas a contar do recebi-

mento da solicitação, para entregar o produto no local indicado.  

3.3. Os gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis deverão ser de primeira qualidade, atenden-

do ao disposto na legislação de alimentos com característica de cada produto (organolépticas, físico-

químicas, microbiológicas, microscópicas, toxicológicas), estabelecida pela Agencia Nacional de Vigi-

lância Sanitária – ANVISA, Ministério da Agricultura/Pecuária e Abastecimento e pelas Autoridades 

Sanitárias Locais para cada gênero descrito conforme tabela de especificação e quantidades e regis-

tro no órgão fiscalizador quando couber (SIM, SIE, SIF).  

3.4 - Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com o item anterior e as 

especificações mínimas exigidas abaixo:  

• Identificação do produto;  
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• embalagem original e intacta; 

• data de fabricação; 

• data de validade; 

 • peso líquido; 

• Número do Lote; 

 • Nome do fabricante;  

• Registro no órgão fiscalizador (SIM, SIE e SIF) quando couber; 

 

4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

4.1 - 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 compa-

tível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. 

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

esse requisito mínimo de qualidade higiênico-sanitária para a fabrica-

ção/produção/comercialização de gêneros perecíveis e não perecíveis. 

 

5. DA FISCALIZAÇÃO 

5.1. Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela 

Administração da CONTRATANTE, para representá-la sempre que for necessário. 

5.2. A fiscalização e acompanhamento da entrega dos produtos e execução deste contrato será 

exercido pela Secretaria Municipal de Educação de Marituba/PA, através de Servidor Sr.____, 

matricula:_____, devidamente designado, que se responsabilizará entre outras atribuições: 

a) Pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como também, realizar a devida conferência, para 

verificar se encontra em conformidade com a entrega dos produtos; 

b) Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas à entrega dos 

produtos. 

c) Observar todos os aspectos estipulados (prazo de entrega, local de entrega, observância acerca 

da qualidade e marca dos produtos contratados). 

5.3. A equipe de Nutricionistas da SEMED, também realizará visita de rotina no local de armazena-

mento/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. 

5.4. A aceitação estará condicionada à devida fiscalização dos técnicos da SEMED. Não serão acei-

tos produtos cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias. 

 

6. DA ENTREGA DOS PRODUTOS – LOCAL PERIODICIDADE 

 

6.1. Os produtos deverão ser entregues no Depósito Central de Merenda Escolar, localizado na Rua 
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Jovelina Morgado, s/nº, bairro novo, CEP 67200-000, Marituba/PA. 

6.2. A Secretaria Municipal de Educação fornecerá o cronograma de entrega, que deverá ser assi-

nada em conjunto com um dos (as) nutricionistas da Equipe, a qual deverá se identificar através de 

seu carimbo e assinatura. 

6.3. Os produtos deverão ser entregues, obedecendo à seguinte periodicidade:  

• Derivados lácteos e refrigerados, semanalmente; 

• Produtos de panificação, de acordo com cardápio;  

• Carnes e derivados e produtos congelados, quinzenalmente;  

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

estocagem do Depósito Central de Merenda Escolar. 

6.4. Havendo necessidade de adequações, o cronograma de datas e periodicidade poderá sofrer 

alterações; 

7. DAS AMOSTRAS  

7.1. O licitante deverá encaminhar as amostras mediante documento formal, em duas vias, no qual 

deverão constar os dados da empresa, além da descrição completa dos itens apresentados, im-

presso em papel timbrado da mesma, com carimbo e assinatura do representante legal, na forma 

requerida neste edital e devidamente etiquetada na seqüência dos itens da Pauta 2016. 

 

7.2. As amostras serão avaliadas conforme as descrições constantes do termo de entrega, as 

amostras apresentada poderá ser aberta, manuseada, receber cortes, secções, vincos, cozimento e 

degustação, desta feita não será devolvidos aos licitantes ao final da avaliação técnica, será enca-

minha ao departamento para confronte com os produtos que serão adquiridos, e tudo sem ônus 

para o Município. 

 

7.3. Em estrita observância as normas do MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-

mento, Ministério da Saúde ANVISA / MS e FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO – FNDE, as amostras tem o propósito de garantir a qualidade e fornecimento dos Ali-

mentos a serem adquiridos para os Estudantes do Município de Marituba -PA, e tornar a sessão do 

pregão por seu fundamento, disputa pelo menor preço, apresentação e aprovação das amostras é 

critério condicionante à aceitação da proposta comercial do licitante. 

7.4. As amostras deverão ser encaminhadas para o seguinte endereço: Departamento de Alimenta-

ção Escolar de Marituba-PA, endereço Jovelina Morgado, s/nº, bairro: Novo, CEP 67200-000, Mari-

tuba/PA. A/C. Nutricionista Ana Karoline Gomes Martins, Referente ao Pregão Presencial. Horário: 

08:00 as 12:00. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central/SEMED do Município de Marituba, 

localizado na Rua: Jovelina Morgado, s/n, Bairro: Novo, CEP 67200-000, Marituba/PA, em dias 
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uteis, previamente informado pelo Departamento de Alimentação Escolar, no horário das 7h00 as 

13h00.   

8.2. A equipe do almoxarifado central será responsável pela conferência dos produtos no ato do 

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

8.3. As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega do produ-

to, é de total responsabilidade da proponente.  

8.4. 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.  

8.5. 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. 

8.6. Os entregadores deverão estar devidamente identificados com o nome da empresa, uniformi-

zados (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 apara-

das), possuindo boa conduta e relacionamento no local de entrega. 

8.7. Caso seja detectado alguma falha no fornecimento, que esteja em desconformidade com o con-

trato, a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo máximo de 01 (um) dia útil, após 

a notificação, sem prejuízo das sanções previstas.  

8.8. Demais obrigações em conformidade com a Lei 8.666/93 e demais legislações pertinente.  

8.9. Nos preços deverão estar inclusas todas as despesas tais como: despesa com funcionários, ma-

teriais utilizados, impostos, transportes, taxas ou outras. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

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

9.2.- Rejeitar os produtos que não satisfazerem aos padrões exigidos nas especificações e recomen-

dações da contratante; 

9.3. Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares à execução dos serviços; 

9.4. Notificar a contratada, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função 

da prestação dos serviços. 

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

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Informações e esclarecimentos adicionais sobre o presente Termo poderão ser obtidos no Departa-

mento de Alimentação Escolar, no endereço Rua Jovelina Morgado, s/n, Bairro Novo, CEP 67200-

000, Marituba/PA, em dias úteis, das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00min. 
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11. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

Fundamenta-se esta aquisição/contratação através do disposto nas leis federais nº 11.947/09 e 

Resolução nº 26/13 FNDE/PNAE e nº 8666/93. 

 

12. SANÇÕES 

 

Conforme previstas nas Leis 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

 

Marituba/PA, ___ de  ___  2016. 

 

 

 

 

Ana Karoline Gomes Martins 

Coordenadora do Departamento de Alimentação Escolar 

Nutricionista – CRN7 3129 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovo e Autorizo:  

 

      

____________________________________ 

Dayse Menezes de Souza Lopes 

Secretária Municipal de Educação de Maritu-

ba/PA. 

Decreto nº 06/2014. 
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ANEXO I  

GRUPO 1: BISCOITOS DOCES, SALGADOS   

Item Descritivo Embalagem Unid Qntd 

1 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM 
CRACKER  
Contendo basicamente farinha de trigo, 
gordura vegetal, açúcar, amido de milho, 
soro de leite, sal, fermentos químicos (bi-
carbonato de sódio e bicarbonato de 
amônio) estabilizante de lecitina de soja, 
acidulante ácido cítrico. 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 pape-
lão de 4kg. 

KG 20.000 

2 

BISCOITO DOCE TIPO MARIA  
Farinha de trigo enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura de palma, 
amido de milho, açúcar invertido, soro de 
leite, sal, emulsificante lecitina de soja, 
fermentos químicos (bicarbonato de amô-
nio e bicarbonato de sódio), acidulante 
ácido lático e aromatizantes. Contém 
glúten. 0% gordura trans. 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 a data de entrega. 

Embalagem primária: Plástica atóxica 
com 400g. 
Embalagem secundária: Caixa de pape-
lão de 4kg. 

KG 12.000 

3 

BISCOITO MINI WAFER 
Açúcar refinado, farinha de trigo enrique-
cida com ferro e ácido fólico, gordura ve-
getal hidrogenada, cacau em pó, amido de 
milho, sal refinado, óleo de palma refina-
do, lectina de soja, aromatizante e bicar-
bonato de sódio. Contém glúten. Devem 
estar de acordo com as exigências da 
legislação sanitária em vigor no país AN-
VISA/MS. Produto deve conter data de 
fabricação de até 120 dias anteriores a 
data de entrega. 

Embalagem primária: Plástica atóxica 
com 30g. 
Embalagem secundária: Caixa de pape-
lão de 1,800kg, com 60 unidades. 

KG 2.000 

4 

BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 
CASTANHA DO PARÁ  
Contendo farinha de trigo, amido de milho, 
creme vegetal, gordura vegetal, açúcar 
invertida, farinha de castanha do Pará 
desidratada e sal. Contém glúten, 0% 
gordura trans. 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 a data de entrega. 

Embalagem primária: 
Saco de polipropileno, polietileno, lamina-
do de alta intensidade, contendo 400g de 
produto. 
Embalagem secundária: 
Caixa de papelão ondulado com capaci-
dade para 6.000 kg. 

KG 10.000 

GRUPO 2: PÃES 

5 
PÃO DE CHÁ. Peso de 50g cada unida-
de. Preparado a partir de matérias-primas 

Embalagem primária: Embalagem de 
polietileno resistente e atóxico com 20 

KG 3.000 
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sãs, de primeira qualidade, isentas de 
matéria terrosa e parasitas e em perfeito 
estado de conservação. Será rejeitado 
pão queimado ou mal cozido, 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 fabri-
cante,prazo de validade, data de embala-
gem, peso liquido. Validade mínima de 05 
dias a contar da entrega. 

unidades cada. 
 

6 

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 conser-
vação. Será rejeitado pão queimado ou 
mal cozido, com odor e sabor desagradá-
vel, presença de fungos, e não será per-
mitida 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 líqui-
do. Validade mínima de 05 dias a contar 
da entrega 

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

KG 2.000 

GRUPO 3: DOCES 

7 

ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂ-
NEO 
Contendo os seguintes ingredientes bási-
cos: açúcar, cacau em pó, soro de leite, 
aroma natural de chocolate, sem corantes 
artificiais, sem glúten. 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 meses. 

Embalagem primária: Pacotes de 400g, 
em polietileno atóxico, transparente, leito-
sa ou aluminizada, resistente. 
Embalagem secundária: 
Caixa de papelão resistente contendo 24 
unidades, totalizando 9.600 Kg. 

KG 20.000 

8 

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 vi-
gor no país ANVISA/MS. Validade: o pro-
duto 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 trans-
parentes termossoldado, resistente, su-
portando o transporte sem perder sua 
integridade totalizando peso líquido de 
até 30kg. 

Kg 40.000 

9 

MISTURA PARA MINGAU FARINHA 
LÁCTEA. Característica técnicas: Farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, açúcar, leite em pó integral, vitami-
nas e minerais. Prazo de validade: mínimo 
de 6 meses. Data de fabricação: máximo 
30 dias. A rotulagem deve conter no mí-
nimo as seguintes informações: nome 
e/ou marca, ingredientes, data de valida-

Embalagem primária: Sache de 200g 
Embalagem secundária: Caixa de pape-
lão resistente de 5 kg com 24 unidades. 

Kg 4.000 
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de, lote e informações nutricionais. 

10 

MISTURA PARA MINGAU MULTICE-
RAIS  
Ingredientes após o preparo: farinha de 
trigo enriquecida em ferro e ácido fólico, 
açúcar, amido, farinha de arroz, farinha de 
aveia, farinha de milho, farinha de cevada, 
farinha de centeio, extrato de malte, car-
bonato de cálcio, fosfato de sódio dibási-
co, maltodextrina, pirofosfato férrico, sulfa-
to de zinco monohidratado, sulfato de 
manganês monohidratado, iodeto de po-
tássio, vitaminas (ácido ascórbico, acetato 
dl-alfa-tocoferil, nicotinamida, palmitato de 
retinil, tiamina mononitrato, colecalciferol, 
pantotenato de cálcio, fitomenadiona, 
cianocobalamina, cloridrato de piridoxina, 
riboflavina, ácido fólico) e aromatizante: 
aroma artificial vanilina. CONTÉM GLÚ-
TEN. 
Devem estar de acordo com as exigências 
da legislação sanitária em vigor no país 
ANVISA/MS. Data de fabricação: máximo 
30 dias. A rotulagem deve conter no mí-
nimo as seguintes informações: nome 
e/ou marca, ingredientes, data de valida-
de, lote e informações nutricionais. 

Embalagem primária: Sache de 200g 
Embalagem secundária: Caixa de pape-
lão resistente de 5 kg com 24 unidades. 

Kg 4.000 

11 

SUCO PRONTO – NÉCTAR (vários sa-
bores) 
Contendo, água, suco da fruta e açúcar. 
Devem estar de acordo com as exigências 
da legislação sanitária em vigor no país 
ANVISA/MS. Validade: conter data de 
fabricação até 120 dias anteriores a data 
de entrega.  

Embalagem primária: Tetra pack de 
200ml. 

Embalagem secundária: Caixa de pape-
lão resistente de 5.400 kg com 27 unida-

des. 

UND 30.000 

12 

SUCO PRONTO – NÉCTAR (vários sa-
bores)  
Contendo, água, suco da fruta e açúcar. 
Devem estar de acordo com as exigências 
da legislação sanitária em vigor no país 
ANVISA/MS. Validade: conter data de 
fabricação até 120 dias anteriores a data 
de entrega. 

Embalagem primária: Tetra pack de 1 
litro.. 

Embalagem secundária: Caixa de pape-
lão resistente de 12 litros com 12 unida-

des. 

UND 1.000 

13 

BEBIDA LACTEA UHT – SABOR CHO-
COLATE 
Ingredientes: Soro de leite reconstituído, 
soro de leite em pó reconstituído, leite 
padronizado, açúcar, cacau em pó, sal 
cloreto de sódio, vitamina A, vitamina B1, 
vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, 
vitamina C, vitamina E, vitamina PP, ácido 
fólico, pantoteno de cálcio, aromatizante 
idêntico ao natural de chocolate, espes-
santes celulose microcristalina, carragena, 
carboximetilcelulose, estabilizante citrato 
de sódio, estabilizante fosfato dissódico e 

Embalagem primária: Tetra pack de 
200ml 

Embalagem secundária: Caixa de pape-
lão resistente de 5.400 kg com 27 unida-

des. 

UND 10.000 

http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/soro-de-leite-reconstituido
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/soro-de-leite-em-po-reconstituido
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/leite-padronizado
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/leite-padronizado
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/acucar
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/cacau-em-po
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/sal-cloreto-de-sodio
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/sal-cloreto-de-sodio
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/vitamina-a
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/vitamina-b1
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/vitamina-b2
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/vitamina-b12
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/vitamina-c
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/vitamina-e
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/vitamina-pp
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/acido-folico
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/acido-folico
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/pantoteno-de-calcio
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/aromatizante-identico-ao-natural-de-chocolate
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/aromatizante-identico-ao-natural-de-chocolate
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/espessantes-celulose-microcristalina
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/espessantes-celulose-microcristalina
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/carragena
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/carboximetilcelulose
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/estabilizante-citrato-de-sodio
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/estabilizante-citrato-de-sodio
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/estabilizante-fosfato-dissodico
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aroma sintético ao natural de malte. 
Devem estar de acordo com as exigências 
da legislação sanitária em vigor no país 
ANVISA/MS. Conter data de fabricação 
até 60 dias anteriores a data de entrega. 

GRUPO 4: GRÃOS, CEREAIS E MASSAS 

14 

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. Devem estar de acordo com as 
exigências da legislação sanitária em vi-
gor 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 trans-
parentes termossoldado, resistente, su-
portando o transporte sem perder sua 
integridade totalizando peso líquido de 
até 30kg. 

Kg 40.000 

15 

CAFÉ TORRADO E MOÍDO 
Tipo 1, tradicional, torrado e moído, com 
certificado de selo de pureza ABIC, certifi-
cado com selo 
de pureza ABIC.  
Isento de sujidades, parasitas, larvas e 
material estranho. Validade mínima de 04 
(quatro) meses a contar da data de entre-
ga. 
Devem estar de acordo com as exigências 
da legislação sanitária em vigor no país 
ANVISA/MS. 

Embalagem primária: 
Empacotado a vácuo, pacote contendo 
250g. Apresentando selo ABIC 
Embalagem secundária: 
Caixa de papelão resistente de 5 kg com 
20 unidades. 
 

KG 3.000 

16 

FEIJÃO CARIOQUINHA 
Feijão tipo 1, carioquinha, grãos de tama-
nho e formas naturais, claros, maduros, 
limpos, isento de material terroso, sujida-
des e mistura de outras variedades e es-
pécies devem estar de acordo com as 
exigências da legislação sanitária em vi-
gor no país ANVISA/MS. Validade: o pro-
duto 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 trans-
parente, termossoldado, resistente de 
30kg. 

Kg 25.000 

17 

MACARRÃO SÊMOLA TIPO ESPAGUE-
TE 
Contendo, sêmola de Trigo enriquecida 
com Ferro e ácido fólico e corante de uru-
cum. Contém glúten. Com identificação 
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. Vali-
dade mínima de 12 (doze) meses a contar 
da data de entrega.  

Embalagem primária: Plástica, atóxica 
com 500g. 
Embalagem secundária: Fardos trans-
parentes termossoldado, resistente, pe-
sando até 5kg. 
 

Kg 20.000 

18 

MACARRÃO SÊMOLA TIPO CONCHA  
Contendo, sêmola de Trigo enriquecida 
com Ferro e ácido fólico e corante de uru-
cum. Contém glúten. Com identificação 
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, data de 

Embalagem primária: Plástica, atóxica 
com 500g. 
Embalagem secundária: Fardos trans-
parentes termossoldado, resistente, pe-
sando até 5kg. 
 

Kg 10.000 

http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/aroma-sintetico-ao-natural-de-malte
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fabricação e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. Vali-
dade mínima de 12 (doze) meses a contar 
da data de entrega.   

19 

MILHO BRANCO. 
Tipo 1, Classe Branca, Categoria mistura-
da. Isento de parasitas, mofo, odores es-
tranhos, 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 fabricação de até 120 
dias anteriores à data de entrega. 

Embalagem primária: plástica, transpa-
rente, atóxica, resistente, de até 500g. 
Embalagem secundária: Fardo plástico 
transparente de até 10 kg. 

Kg 8.000 

GRUPO 5: FORMULADOS 

20 

MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU 
DE MACAXEIRA COM TAPIOCA. 
Contendo Macaxeira desidratada, farinha 
de tapioca regional, amido de milho, leite 
em pó integral, açúcar cristal e sal. Não 
contendo glúten, 0% gordura trans. Prazo 
de validade 12 meses após a data de 
fabricação. 

Embalagem primária: 
Saco de polietileno pigmentado leitoso de 
alta densidade, contendo 1 Kg. 
Embalagem secundária: 
Caixa de papelão ondulado, capacidade 
para 12 Kg de peso líquido do produto. 
 

Kg 5.000 

GRUPO 6: CARNES – PERECIVEIS 

21 

CARNE MOÍDA BOVINA CONGELADA 
(carne moída dianteira ( 1° qualidade), 
11% de lipídeos. Com etiquetas de identi-
ficação (validade, peso, procedência, nu-
mero do registro SIE, SIF e SIM).  
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: 
Plástica, atóxica, transparente, não viola-
do, resistente que garanta a integridade 
do produto até o momento do consumo 
de até 1000g mantido sob congelamento 
a – 18°C. 
Embalagem secundária: 
Caixa de papelão resistente com até 20 
kg. 

Kg 40.000 

22 

PEITO DE FRANGO 
Peito de frango carne de frango tipo peito 
congelado, não temperado com pele, com 
adição de água de no máximo 4%. Aspec-
to próprio, não amolecida e nem pegajosa, 
cor própria sem manchas esverdeada, 
cheiro e sabor próprio, com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas. Com etique-
tas de identificação (validade, peso, pro-
cedência, número do registro no SIF, SIE 
ou SIM) em cada embalagem.  Devem 
estar de acordo com as exigências do 
ministério da agricultura, pecuária e abas-
tecimento. Validade: o produto deve con-
ter data de fabricação de até 30 dias ante-
riores à data de entrega.                                                                                                                                
 

Embalagem primária: 
Plástica, atóxica, termossoldado, resisten-
te, de 1kg. 
Embalagem secundária: 
Caixa de papelão resistente com até 
20kg. 
 

Kg 40.000 

23 
SALSICHA DE FRANGO CONGELADA. 
Características Técnicas: Produto da 
emulsão de carne de frango, em forma de 

Embalagem primária: Hermeticamente 
fechada (vácuo) de até 3 kg. Embalagem 
secundária: caixa de papelão ondulado 

Kg 5.000 
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gomos embutidas em tripa artificialmente, 
cozida, defumada, descascada. Ingredien-
tes: Carnes de frango, proteína vegetal, 
amido, glucose, sal, especiarias, conser-
vantes e corante natural. A rotulagem 
deve conter no mínimo as seguintes in-
formações: peso, data de validade, n° de 
registro em órgão competente (SIM, S.I.E 
ou S.I.F.),  procedência, nome e/ou mar-
ca, lote e informações nutricionais. Vali-
dade: O produto deve conter data de fa-
bricação de até 30 dias anteriores à data 
de entrega.  
 

de 20 kg. 
 

24 

CHARQUE BOVINO DIANTEIRO, curada, 
seca, a base de: carne bovina / sal, emba-
lado a vácuo. Não será aceito JERKED 
BEEF. Odor: Característico; Sabor: pró-
prio, 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, SIE ou SIM).  Devem es-
tar de acordo com as exigências do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento 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 5 kg 
Embalagem secundária: caixa de pape-
lão resistente de 30 kg contendo 6 paco-
tes de 5kg. 

Kg 20.000 

GRUPO 7: LEITES E DERIVADOS 

25 

LEITE EM PÓ INTEGRAL (FORTIFICA-
DO) 
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 fruí-
do, característico, não caramelizado, 
queimado ou rançoso. Ingredientes: leite 
fluído integral fortificado com ferro e vita-
minas. Devem estar de acordo com as 
exigências do ministério da agricultura, 
pecuária e abastecimento. 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 papel de até 10 kg. 

Kg 20.000 

26 

LEITE DE COCO.  
Leite de coco natural integral, concentra-
do, isento de sujidades, parasitas, larvas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios. 
A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número do lote, 
data de validade, quantidade de produto e 
atender as especificações técnicas da 
ANVISA e Inmetro. Prazo de fabricação: 

Embalagem primária Garrafa plástica de 
250ml. 
Embalagem secundária: Caixa de pape-
lão limpas, integradas e resistentes de 
4.800 kg com 24 unidades.  

L 1.000 
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até 120 dias anteriores á data de entrega. 
Prazo de validade de no mínimo 6 meses 
a partir da entrega do produto. 

27 

LEITE CONDENSADO. 
Produzido com leite integral, açúcar e 
lactose. Deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, in-
formações nutricionais, número do lote, 
data de validade, quantidade de produto  
Devem estar de acordo com as legisla-
ções sanitárias em vigor no país ANVI-
SA/MS.  Validade: o produto deve conter 
data de fabricação de até 120 dias anteri-
ores à data de entrega. 

Embalagem primária: Tipo Tetra Park 
(caixinhas) com unidade de 270 g. 
Embalagem secundária: caixa de pape-
lão limpas, integras  e resistentes de 
6.480 kg com 24 unidades. 

Kg 1.000 

28 

BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA – SA-
BOR MORANGO. Bebida láctea fermen-
tada com compostos de leite, soro de 
leite, com polpa de fruta. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número do lote, data de vali-
dade, quantidade de produto Deve estar 
de acordo com as exigências da Legisla-
ção Sanitária em vigor no país (ANVI-
SA/MS). Validade de 30 dias a partir da 
data de entrega. 

Embalagem primária: Embalagem de 
sache de 90 ml cada unidade. 
Embalagem secundária: Bandejas de 
isopor, com plástico resistente atóxico 
com 6.500 kg com 6 bandejas. 

L 2.000 

GRUPO 8: ÓLEOS, GORDURAS, SAL, MOLHOS, TEMPEROS E SELETA 

29 

ÓLEO DE SOJA REFINADO. Caracterís-
ticas Técnicas: Óleo de soja refinado, 
100% natural. Não deve apresentar emba-
lagem frágil, mistura de outros óleos, chei-
ro forte e intenso, volume insatisfatório.  A 
rotulagem deve conter no mínimo as se-
guintes informações: nome e/ou marca, 
ingredientes, data de validade, lote e in-
formações nutricionais. Prazo de validade: 
Mínimo de 10 meses. Data de fabricação: 
Máximo de 30 dias. 

Embalagem primária: Acondicionada em 
recipientes de plástico de 900 ml, não 
apresentado amassamento ou vazamen-
to. 
Embalagem secundária: Caixa de pape-
lão resistente de 18 litros com 20 unida-
des. 

L 3.000 

30 

SAL REFINADO IODADO. Não devem 
apresentar sujidade, umidade, misturas 
inadequadas ao produto. Prazo de valida-
de: Mínimo de 11 meses. Data de fabrica-
ção: Máximo de 30 dias. A rotulagem deve 
conter no mínimo as seguintes informa-
ções: nome e/ou marca, ingredientes, data 
de validade, lote e informações nutricio-
nais. 

Embalagem primária: Pacotes de 1 kg, 
em polietileno transparente.Embalagem 
secundária Fardos com sacos resisten-
tes de polietileno com 10 kg. 

Kg 3.000 

31 

MOLHO DE TOMATE. Molho elaborado a 
partir de partes comestíveis de tomate, 
adicionado de especiarias, sal e açúcar. 
Características Técnicas: tomate, polpa de 
tomate, amido, óleo vegetal, cebola, alho 
em pó, açúcar e sal. Não contém glúten. 
Deve apresentar cor, sabor, odor caracte-
rístico, consistência pastosa. Devem estar 
de acordo com as exigências da Legisla-

Embalagem primária: Sachê de 340g. 
Embalagem secundária: caixa de pape-
lão ondulado com 8.160 kg com 24 uni-
dades. 

Kg 2.000 



 
MUNICIPIO DE MARITUBA/PA 

Coordenação de Licitações e Contratos 

 

 

ROD. BR 316- S/N – Km 13 – Centro – Marituba/PA – CEP: 67200-000 

CNPJ/MF 01.611.666/0001-49 
 

 

P
ág

in
a3

4
 

ção Sanitária em vigor no país (ANVI-
SA/MS). Validade: o produto deve conter 
data de fabricação de até 120 dias anteri-
ores à data de entrega.  

32 

SELETA DE LEGUMES. Contendo ervi-
lha, 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 CON-
TÉM GLÚTEN.  

Embalagem primária: Sache de 200g. 
Embalagem secundária: Caixa de pape-
lão de 4.800 kg com 24 unidades. 

Kg 2.000 

33 

COLORÍFICO. Produto constituído pela 
mistura de fubá de milho com urucum em 
pó, com identificação na embalagem (rótu-
lo) dos ingredientes, valor nutricional, pe-
so, fornecedor, data de fabricação e vali-
dade. Isento de sujidades, parasitas, lar-
vas e material estranho. Validade mínima 
de 06 (seis) meses a contar da data de 
entrega. 

Embalagem primária: Embalagem resis-
tente de polietileno atóxico 
Transparente, contendo 500g. 
Embalagem secundária: Embalagem 
plástica resistente de 6 kg com 12 paco-
tes. 
 

Kg 

1.000 

 

34 

ALHO. Apresentando grau de maturação 
adequado e manipulação, transporte e 
consumo; isento de sujidades, parasitas e 
larvas. 

Embalagem primária: plástica atóxica de 
340g com 6 unidades. 
Embalagem secundária: Caixa de pape-
lão de 5 kg com 14 pacotes. 
 
 

KG 2.000 

GRUPO 9: HORTIFRUTIGRANJEIROS 

35 

CEBOLA BRANCA - de primeira qualida-
de, 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 50 kg. 

KG| 8.000 

36 

BATATA INGLESA LAVADA - de primei-
ra qualidade; - Tamanho grande; Casca 
lisa, livre de fungos, sem indícios de ger-
minação, sem manchas esverdeadas; 
Isenta de sujidades e objetos estranhos. 

Sacas pesando aproximadamente 50 kg. KG  

10.000 

37 

CENOURA MÉDIA 2A - de primeira quali-
dade, 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 

10.000 

38 

TOMATE TIPO RASTEIRO - de 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 

8.000 

39 
MAÇÃ NACIONAL - limpas de boa quali-
dade, sem defeito, pouco maduro, que 
apresentem tamanho nº 180, uniformes. 

Caixa de papelão resistente lacrada pe-
sando aproximadamente 18 kg. 

KG 5.000 
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Não serão aceitos manchas ou defeitos na 
casca. 

40 

UVA BLACK (SEM SEMENTES) - de 1ª 
qualidade, tamanho médio, com polpa 
intacta e firme, embalada em saco plástico 
sem danificação aparente. 

A embalagem deverá ser limpa, seca e de 
material que não provoque alterações 
externas ou internas nas bagas e não 
transmita odor ou sabor estranho às 
mesmas. A capacidade da embalagem 
não poderá exceder 10kg (dez quilogra-
mas), deverá também assegurar uma 
adequada conservação ao produto. 

 
KG 

2.000 

41 

REPOLHO BRANCO - fresco de primeira 
qualidade, tamanho médio e coloração 
uniforme, isentam de enfermidade materi-
al terroso e umidade externa anormal, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos 
de manuseio e transporte. 

Caixa pesando aproximadamente 20 kg. 
 
KG 

5.000 

42 
OVO DE galinha tipo extra grande.  

 UND. 10.000 

 

 

Marituba/PA, __ de ___ 2016. 

 

 

 

 

Dayse Menezes de Souza Lopes 

Secretária Municipal de Educação de Marituba/PA. 

Decreto nº 06/2014. 

 

 

 

 

 

 

Ana Karoline Gomes Martins 

Coordenadora do Departamento de Alimentação Escolar 

Nutricionista – CRN7 3129 
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ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS (papel timbrado da empresa) 
Licitação Nº 5/2016xxxx-xx-PMM-PP/SEMED. 
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL 
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM      
Consumidor: Secretaria Municipal de Educação/Fundo Municipal. 
Licitante: ___________________________________________________  
CNPJ: ______________ INSC. Municipal: nº___________ 
Tel Fax: (___) ____________                   Celular: (____) _____________  
E-mail:________________________________ 
 Endereço: _____________________________ 
Conta Corrente nº: ___________ Agência nº: ______________ Banco nº: _______________ 
 
 

GRUPO 1: BISCOITOS DOCES, SALGADOS   

Item Descritivo Embalagem Unid Qntd 

1 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM 
CRACKER  
Contendo basicamente farinha de trigo, 
gordura vegetal, açúcar, amido de milho, 
soro de leite, sal, fermentos químicos (bi-
carbonato de sódio e bicarbonato de 
amônio) estabilizante de lecitina de soja, 
acidulante ácido cítrico. 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 pape-
lão de 4kg. 

KG 20.000 

2 

BISCOITO DOCE TIPO MARIA  
Farinha de trigo enriquecido com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura de palma, 
amido de milho, açúcar invertido, soro de 
leite, sal, emulsificante lecitina de soja, 
fermentos químicos (bicarbonato de amô-
nio e bicarbonato de sódio), acidulante 
ácido lático e aromatizantes. Contém 
glúten. 0% gordura trans. 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 a data de entrega. 

Embalagem primária: Plástica atóxica 
com 400g. 
Embalagem secundária: Caixa de pape-
lão de 4kg. 

KG 12.000 

3 

BISCOITO MINI WAFER 
Açúcar refinado, farinha de trigo enrique-
cida com ferro e ácido fólico, gordura ve-
getal hidrogenada, cacau em pó, amido de 
milho, sal refinado, óleo de palma refina-
do, lectina de soja, aromatizante e bicar-
bonato de sódio. Contém glúten. Devem 
estar de acordo com as exigências da 
legislação sanitária em vigor no país AN-
VISA/MS. Produto deve conter data de 
fabricação de até 120 dias anteriores a 
data de entrega. 

Embalagem primária: Plástica atóxica 
com 30g. 
Embalagem secundária: Caixa de pape-
lão de 1,800kg, com 60 unidades. 

KG 2.000 

4 
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 
CASTANHA DO PARÁ  
Contendo farinha de trigo, amido de milho, 

Embalagem primária: 
Saco de polipropileno, polietileno, lamina-
do de alta intensidade, contendo 400g de 

KG 10.000 
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creme vegetal, gordura vegetal, açúcar 
invertida, farinha de castanha do Pará 
desidratada e sal. Contém glúten, 0% 
gordura trans. 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 a data de entrega. 

produto. 
Embalagem secundária: 
Caixa de papelão ondulado com capaci-
dade para 6.000 kg. 

GRUPO 2: PÃES 

5 

PÃO DE CHÁ. Peso de 50g cada unida-
de. 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 mal cozido, 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 fabri-
cante,prazo de validade, data de embala-
gem, peso liquido. Validade mínima de 05 
dias a contar da entrega. 

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

KG 3.000 

6 

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 conser-
vação. Será rejeitado pão queimado ou 
mal cozido, com odor e sabor desagradá-
vel, presença de fungos, e não será per-
mitida 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 líqui-
do. Validade mínima de 05 dias a contar 
da entrega 

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

KG 2.000 

GRUPO 3: DOCES 

7 

ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂ-
NEO 
Contendo os seguintes ingredientes bási-
cos: açúcar, cacau em pó, soro de leite, 
aroma natural de chocolate, sem corantes 
artificiais, sem glúten. 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 meses. 

Embalagem primária: Pacotes de 400g, 
em polietileno atóxico, transparente, leito-
sa ou aluminizada, resistente. 
Embalagem secundária: 
Caixa de papelão resistente contendo 24 
unidades, totalizando 9.600 Kg. 

KG 20.000 

8 

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 

Embalagem primária: Plástica, atóxica, 
transparente, resistente de até 1kg. 
Embalagem secundária: Fardos trans-
parentes termossoldado, resistente, su-
portando o transporte sem perder sua 

Kg 40.000 
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exigências da legislação sanitária em vi-
gor no país ANVISA/MS. Validade: o pro-
duto deve conter data de fabricação de 
até 120 dias anteriores à data de entrega.  

integridade totalizando peso líquido de 
até 30kg. 

9 

MISTURA PARA MINGAU FARINHA 
LÁCTEA. Característica técnicas: Farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, açúcar, leite em pó integral, vitami-
nas e minerais. Prazo de validade: mínimo 
de 6 meses. Data de fabricação: máximo 
30 dias. A rotulagem deve conter no mí-
nimo as seguintes informações: nome 
e/ou marca, ingredientes, data de valida-
de, lote e informações nutricionais. 

Embalagem primária: Sache de 200g 
Embalagem secundária: Caixa de pape-
lão resistente de 5 kg com 24 unidades. 

Kg 4.000 

10 

MISTURA PARA MINGAU MULTICE-
RAIS  
Ingredientes após o preparo: farinha de 
trigo enriquecida em ferro e ácido fólico, 
açúcar, amido, farinha de arroz, farinha de 
aveia, farinha de milho, farinha de cevada, 
farinha de centeio, extrato de malte, car-
bonato de cálcio, fosfato de sódio dibási-
co, maltodextrina, pirofosfato férrico, sulfa-
to de zinco monohidratado, sulfato de 
manganês monohidratado, iodeto de po-
tássio, vitaminas (ácido ascórbico, acetato 
dl-alfa-tocoferil, nicotinamida, palmitato de 
retinil, tiamina mononitrato, colecalciferol, 
pantotenato de cálcio, fitomenadiona, 
cianocobalamina, cloridrato de piridoxina, 
riboflavina, ácido fólico) e aromatizante: 
aroma artificial vanilina. CONTÉM GLÚ-
TEN. 
Devem estar de acordo com as exigências 
da legislação sanitária em vigor no país 
ANVISA/MS. Data de fabricação: máximo 
30 dias. A rotulagem deve conter no mí-
nimo as seguintes informações: nome 
e/ou marca, ingredientes, data de valida-
de, lote e informações nutricionais. 

Embalagem primária: Sache de 200g 
Embalagem secundária: Caixa de pape-
lão resistente de 5 kg com 24 unidades. 

Kg 4.000 

11 

SUCO PRONTO – NÉCTAR (vários sa-
bores) 
Contendo, água, suco da fruta e açúcar. 
Devem estar de acordo com as exigências 
da legislação sanitária em vigor no país 
ANVISA/MS. Validade: conter data de 
fabricação até 120 dias anteriores a data 
de entrega.  

Embalagem primária: Tetra pack de 
200ml. 

Embalagem secundária: Caixa de pape-
lão resistente de 5.400 kg com 27 unida-

des. 

UND 30.000 

12 

SUCO PRONTO – NÉCTAR (vários sa-
bores)  
Contendo, água, suco da fruta e açúcar. 
Devem estar de acordo com as exigências 
da legislação sanitária em vigor no país 
ANVISA/MS. Validade: conter data de 
fabricação até 120 dias anteriores a data 

Embalagem primária: Tetra pack de 1 
litro.. 

Embalagem secundária: Caixa de pape-
lão resistente de 12 litros com 12 unida-

des. 

UND 1.000 
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de entrega. 

13 

BEBIDA LACTEA UHT – SABOR CHO-
COLATE 
Ingredientes: Soro de leite reconstituído, 
soro de leite em pó reconstituído, leite 
padronizado, açúcar, cacau em pó, sal 
cloreto de sódio, vitamina A, vitamina B1, 
vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, 
vitamina C, vitamina E, vitamina PP, ácido 
fólico, pantoteno de cálcio, aromatizante 
idêntico ao natural de chocolate, espes-
santes celulose microcristalina, carragena, 
carboximetilcelulose, estabilizante citrato 
de sódio, estabilizante fosfato dissódico e 
aroma sintético ao natural de malte. 
Devem estar de acordo com as exigências 
da legislação sanitária em vigor no país 
ANVISA/MS. Conter data de fabricação 
até 60 dias anteriores a data de entrega. 

Embalagem primária: Tetra pack de 
200ml 

Embalagem secundária: Caixa de pape-
lão resistente de 5.400 kg com 27 unida-

des. 

UND 10.000 

GRUPO 4: GRÃOS, CEREAIS E MASSAS 

14 

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. Devem estar de acordo com as 
exigências da legislação sanitária em vi-
gor 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 trans-
parentes termossoldado, resistente, su-
portando o transporte sem perder sua 
integridade totalizando peso líquido de 
até 30kg. 

Kg 40.000 

15 

CAFÉ TORRADO E MOÍDO 
Tipo 1, tradicional, torrado e moído, com 
certificado de selo de pureza ABIC, certifi-
cado com selo 
de pureza ABIC.  
Isento de sujidades, parasitas, larvas e 
material estranho. Validade mínima de 04 
(quatro) meses a contar da data de entre-
ga. 
Devem estar de acordo com as exigências 
da legislação sanitária em vigor no país 
ANVISA/MS. 

Embalagem primária: 
Empacotado a vácuo, pacote contendo 
250g. Apresentando selo ABIC 
Embalagem secundária: 
Caixa de papelão resistente de 5 kg com 
20 unidades. 
 

KG 3.000 

16 

FEIJÃO CARIOQUINHA 
Feijão tipo 1, carioquinha, grãos de tama-
nho e formas naturais, claros, maduros, 
limpos, isento de material terroso, sujida-
des e mistura de outras variedades e es-
pécies devem estar de acordo com as 
exigências da legislação sanitária em vi-
gor no país ANVISA/MS. Validade: o pro-
duto 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 trans-
parente, termossoldado, resistente de 
30kg. 

Kg 25.000 

http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/soro-de-leite-reconstituido
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/soro-de-leite-em-po-reconstituido
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/leite-padronizado
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/leite-padronizado
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/acucar
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/cacau-em-po
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/sal-cloreto-de-sodio
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/sal-cloreto-de-sodio
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/vitamina-a
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/vitamina-b1
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/vitamina-b2
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/vitamina-b12
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/vitamina-c
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/vitamina-e
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/vitamina-pp
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/acido-folico
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/acido-folico
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/pantoteno-de-calcio
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/aromatizante-identico-ao-natural-de-chocolate
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/aromatizante-identico-ao-natural-de-chocolate
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/espessantes-celulose-microcristalina
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/espessantes-celulose-microcristalina
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/carragena
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/carboximetilcelulose
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/estabilizante-citrato-de-sodio
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/estabilizante-citrato-de-sodio
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/estabilizante-fosfato-dissodico
http://www.tabelanutricional.com.br/contem/ingrediente/aroma-sintetico-ao-natural-de-malte
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17 

MACARRÃO SÊMOLA TIPO ESPAGUE-
TE 
Contendo, sêmola de Trigo enriquecida 
com Ferro e ácido fólico e corante de uru-
cum. Contém glúten. Com identificação 
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. Vali-
dade mínima de 12 (doze) meses a contar 
da data de entrega.  

Embalagem primária: Plástica, atóxica 
com 500g. 
Embalagem secundária: Fardos trans-
parentes termossoldado, resistente, pe-
sando até 5kg. 
 

Kg 20.000 

18 

MACARRÃO SÊMOLA TIPO CONCHA  
Contendo, sêmola de Trigo enriquecida 
com Ferro e ácido fólico e corante de uru-
cum. Contém glúten. Com identificação 
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. Vali-
dade mínima de 12 (doze) meses a contar 
da data de entrega.   

Embalagem primária: Plástica, atóxica 
com 500g. 
Embalagem secundária: Fardos trans-
parentes termossoldado, resistente, pe-
sando até 5kg. 
 

Kg 10.000 

19 

MILHO BRANCO. 
Tipo 1, Classe Branca, Categoria mistura-
da. Isento de parasitas, mofo, odores es-
tranhos, 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 fabricação de até 120 
dias anteriores à data de entrega. 

Embalagem primária: plástica, transpa-
rente, atóxica, resistente, de até 500g. 
Embalagem secundária: Fardo plástico 
transparente de até 10 kg. 

Kg 8.000 

GRUPO 5: FORMULADOS 

20 

MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU 
DE MACAXEIRA COM TAPIOCA. 
Contendo Macaxeira desidratada, farinha 
de tapioca regional, amido de milho, leite 
em pó integral, açúcar cristal e sal. Não 
contendo glúten, 0% gordura trans. Prazo 
de validade 12 meses após a data de 
fabricação. 

Embalagem primária: 
Saco de polietileno pigmentado leitoso de 
alta densidade, contendo 1 Kg. 
Embalagem secundária: 
Caixa de papelão ondulado, capacidade 
para 12 Kg de peso líquido do produto. 
 

Kg 5.000 

GRUPO 6: CARNES – PERECIVEIS 

21 

CARNE MOÍDA BOVINA CONGELADA 
(carne moída dianteira ( 1° qualidade), 
11% de lipídeos. Com etiquetas de identi-
ficação (validade, peso, procedência, nu-
mero do registro SIE, SIF e SIM).  
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: 
Plástica, atóxica, transparente, não viola-
do, resistente que garanta a integridade 
do produto até o momento do consumo 
de até 1000g mantido sob congelamento 
a – 18°C. 
Embalagem secundária: 
Caixa de papelão resistente com até 20 
kg. 

Kg 40.000 
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22 

PEITO DE FRANGO 
Peito de frango carne de frango tipo peito 
congelado, não temperado com pele, com 
adição de água de no máximo 4%. Aspec-
to próprio, não amolecida e nem pegajosa, 
cor própria sem manchas esverdeada, 
cheiro e sabor próprio, com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas. Com etique-
tas de identificação (validade, peso, pro-
cedência, número do registro no SIF, SIE 
ou SIM) em cada embalagem.  Devem 
estar de acordo com as exigências do 
ministério da agricultura, pecuária e abas-
tecimento. Validade: o produto deve con-
ter data de fabricação de até 30 dias ante-
riores à data de entrega.                                                                                                                                
 

Embalagem primária: 
Plástica, atóxica, termossoldado, resisten-
te, de 1kg. 
Embalagem secundária: 
Caixa de papelão resistente com até 
20kg. 
 

Kg 40.000 

23 

SALSICHA DE FRANGO CONGELADA. 
Características Técnicas: Produto da 
emulsão de carne de frango, em forma de 
gomos embutidas em tripa artificialmente, 
cozida, defumada, descascada. Ingredien-
tes: Carnes de frango, proteína vegetal, 
amido, glucose, sal, especiarias, conser-
vantes e corante natural. A rotulagem 
deve conter no mínimo as seguintes in-
formações: peso, data de validade, n° de 
registro em órgão competente (SIM, S.I.E 
ou S.I.F.),  procedência, nome e/ou mar-
ca, lote e informações nutricionais. Vali-
dade: O produto deve conter data de fa-
bricação de até 30 dias anteriores à data 
de entrega.  
 

Embalagem primária: Hermeticamente 
fechada (vácuo) de até 3 kg. Embalagem 
secundária: caixa de papelão ondulado 
de 20 kg. 
 

Kg 5.000 

24 

CHARQUE BOVINO DIANTEIRO, curada, 
seca, a base de: carne bovina / sal, emba-
lado a vácuo. Não será aceito JERKED 
BEEF. Odor: Característico; Sabor: pró-
prio, 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, SIE ou SIM).  Devem es-
tar de acordo com as exigências do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento 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 5 kg 
Embalagem secundária: caixa de pape-
lão resistente de 30 kg contendo 6 paco-
tes de 5kg. 

Kg 20.000 

GRUPO 7: LEITES E DERIVADOS 

25 
LEITE EM PÓ INTEGRAL (FORTIFICA-
DO) 
Aspecto: pó fino, uniforme e homogêneo, 

Embalagem primária: 
Embalagem aluminizada contendo até 
200g. 

Kg 20.000 
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isenta de partículas queimadas, e de 
substancias estranhas. Cor: coloração 
branca amarelada, características sabor e 
odor: agradável, semelhante ao leite fruí-
do, característico, não caramelizado, 
queimado ou rançoso. Ingredientes: leite 
fluído integral fortificado com ferro e vita-
minas. Devem estar de acordo com as 
exigências do ministério da agricultura, 
pecuária e abastecimento. Validade: o 
produto deve conter data de fabricação de 
até 120 dias anteriores à data de entrega.                                                                                                                                                     

Embalagem secundária: 
Fardo de papel de até 10 kg. 

26 

LEITE DE COCO.  
Leite de coco natural integral, concentra-
do, isento de sujidades, parasitas, larvas, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios. 
A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número do lote, 
data de validade, quantidade de produto e 
atender as especificações técnicas da 
ANVISA e Inmetro. Prazo de fabricação: 
até 120 dias anteriores á data de entrega. 
Prazo de validade de no mínimo 6 meses 
a partir da entrega do produto. 

Embalagem primária Garrafa plástica de 
250ml. 
Embalagem secundária: Caixa de pape-
lão limpas, integradas e resistentes de 
4.800 kg com 24 unidades.  

L 1.000 

27 

LEITE CONDENSADO. 
Produzido com leite integral, açúcar e 
lactose. Deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, in-
formações nutricionais, número do lote, 
data de validade, quantidade de produto  
Devem estar de acordo com as legisla-
ções sanitárias em vigor no país ANVI-
SA/MS.  Validade: o produto deve conter 
data de fabricação de até 120 dias anteri-
ores à data de entrega. 

Embalagem primária: Tipo Tetra Park 
(caixinhas) com unidade de 270 g. 
Embalagem secundária: caixa de pape-
lão limpas, integras  e resistentes de 
6.480 kg com 24 unidades. 

Kg 1.000 

28 

BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA – SA-
BOR MORANGO. Bebida láctea fermen-
tada com compostos de leite, soro de 
leite, com polpa de fruta. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número do lote, data de vali-
dade, quantidade de produto Deve estar 
de acordo com as exigências da Legisla-
ção Sanitária em vigor no país (ANVI-
SA/MS). Validade de 30 dias a partir da 
data de entrega. 

Embalagem primária: Embalagem de 
sache de 90 ml cada unidade. 
Embalagem secundária: Bandejas de 
isopor, com plástico resistente atóxico 
com 6.500 kg com 6 bandejas. 

L 2.000 

GRUPO 8: ÓLEOS, GORDURAS, SAL, MOLHOS, TEMPEROS E SELETA 

29 

ÓLEO DE SOJA REFINADO. Caracterís-
ticas Técnicas: Óleo de soja refinado, 
100% natural. Não deve apresentar emba-
lagem frágil, mistura de outros óleos, chei-
ro forte e intenso, volume insatisfatório.  A 
rotulagem deve conter no mínimo as se-

Embalagem primária: Acondicionada em 
recipientes de plástico de 900 ml, não 
apresentado amassamento ou vazamen-
to. 
Embalagem secundária: Caixa de pape-
lão resistente de 18 litros com 20 unida-

L 3.000 



 
MUNICIPIO DE MARITUBA/PA 

Coordenação de Licitações e Contratos 

 

 

ROD. BR 316- S/N – Km 13 – Centro – Marituba/PA – CEP: 67200-000 

CNPJ/MF 01.611.666/0001-49 
 

 

P
ág

in
a4

3
 

guintes informações: nome e/ou marca, 
ingredientes, data de validade, lote e in-
formações nutricionais. Prazo de validade: 
Mínimo de 10 meses. Data de fabricação: 
Máximo de 30 dias. 

des. 

30 

SAL REFINADO IODADO. Não devem 
apresentar sujidade, umidade, misturas 
inadequadas ao produto. Prazo de valida-
de: Mínimo de 11 meses. Data de fabrica-
ção: Máximo de 30 dias. A rotulagem deve 
conter no mínimo as seguintes informa-
ções: nome e/ou marca, ingredientes, data 
de validade, lote e informações nutricio-
nais. 

Embalagem primária: Pacotes de 1 kg, 
em polietileno transparente.Embalagem 
secundária Fardos com sacos resisten-
tes de polietileno com 10 kg. 

Kg 3.000 

31 

MOLHO DE TOMATE. Molho elaborado a 
partir de partes comestíveis de tomate, 
adicionado de especiarias, sal e açúcar. 
Características Técnicas: tomate, polpa de 
tomate, amido, óleo vegetal, cebola, alho 
em pó, açúcar e sal. Não contém glúten. 
Deve apresentar cor, sabor, odor caracte-
rístico, consistência pastosa. Devem estar 
de acordo com as exigências da Legisla-
ção Sanitária em vigor no país (ANVI-
SA/MS). Validade: o produto deve conter 
data de fabricação de até 120 dias anteri-
ores à data de entrega.  

Embalagem primária: Sachê de 340g. 
Embalagem secundária: caixa de pape-
lão ondulado com 8.160 kg com 24 uni-
dades. 

Kg 2.000 

32 

SELETA DE LEGUMES. Contendo ervi-
lha, 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 CON-
TÉM GLÚTEN.  

Embalagem primária: Sache de 200g. 
Embalagem secundária: Caixa de pape-
lão de 4.800 kg com 24 unidades. 

Kg 2.000 

33 

COLORÍFICO. Produto constituído pela 
mistura de fubá de milho com urucum em 
pó, com identificação na embalagem (rótu-
lo) dos ingredientes, valor nutricional, pe-
so, fornecedor, data de fabricação e vali-
dade. Isento de sujidades, parasitas, lar-
vas e material estranho. Validade mínima 
de 06 (seis) meses a contar da data de 
entrega. 

Embalagem primária: Embalagem resis-
tente de polietileno atóxico 
Transparente, contendo 500g. 
Embalagem secundária: Embalagem 
plástica resistente de 6 kg com 12 paco-
tes. 
 

Kg 

1.000 

 

34 

ALHO. Apresentando grau de maturação 
adequado e manipulação, transporte e 
consumo; isento de sujidades, parasitas e 
larvas. 

Embalagem primária: plástica atóxica de 
340g com 6 unidades. 
Embalagem secundária: Caixa de pape-
lão de 5 kg com 14 pacotes. 
 
 

KG 2.000 

GRUPO 9: HORTIFRUTIGRANJEIROS 

35 
CEBOLA BRANCA - de primeira qualida-
de, tamanho caixa 3 e coloração uniforme, 

Sacas pesando aproximadamente 50 kg. 
KG| 8.000 
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isentam de enfermidade material terroso e 
umidade externa anormal, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos de manuseio 
e transporte.  

36 

BATATA INGLESA LAVADA - de primei-
ra qualidade; - Tamanho grande; Casca 
lisa, livre de fungos, sem indícios de ger-
minação, sem manchas esverdeadas; 
Isenta de sujidades e objetos estranhos. 

Sacas pesando aproximadamente 50 kg. KG  

10.000 

37 

CENOURA MÉDIA 2A - de primeira quali-
dade, 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 

10.000 

38 

TOMATE TIPO RASTEIRO - de 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 

8.000 

39 

MAÇÃ NACIONAL - limpas de boa quali-
dade, sem defeito, pouco maduro, que 
apresentem tamanho nº 180, uniformes. 
Não serão aceitos manchas ou defeitos na 
casca. 

Caixa de papelão resistente lacrada pe-
sando aproximadamente 18 kg. 

KG 5.000 

40 

UVA BLACK (SEM SEMENTES) - de 1ª 
qualidade, tamanho médio, com polpa 
intacta e firme, embalada em saco plástico 
sem danificação aparente. 

A embalagem deverá ser limpa, seca e de 
material que não provoque alterações 
externas ou internas nas bagas e não 
transmita odor ou sabor estranho às 
mesmas. A capacidade da embalagem 
não poderá exceder 10kg (dez quilogra-
mas), deverá também assegurar uma 
adequada conservação ao produto. 

 
KG 

2.000 

41 

REPOLHO BRANCO - fresco de primeira 
qualidade, tamanho médio e coloração 
uniforme, isentam de enfermidade materi-
al terroso e umidade externa anormal, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos 
de manuseio e transporte. 

Caixa pesando aproximadamente 20 kg. 
 
KG 

5.000 

42 
OVO DE galinha tipo extra grande.  

 UND. 10.000 

Valor total por extenso da proposta R$:  XXXXXX (XXXXXXXXXXXXXX). 
a) Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos 
da Lei 10.520/2002, da Lei nº 8.666/93, e às cláusulas do edital do Pregão Presencial nº 5/2016xxxx-
xx-PMM-PP/SEMED. 
b) Propomos o fornecimento dos produtos, objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do 
correspondente edital e às suas especificações, e asseverando que: 
c) O prazo de validade desta proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias; 
d) Todos os componentes de despesa de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados 
salários, encargos trabalhistas, previdenciárias e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras 
despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser assinado, 
encontram–se inclusos nos preços ofertados. 
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Local, ___ de _____________ de 2016. 
 
 
 

Nome do representante legal: _______________________________________ 
RG e CPF: ________________ 

Carimbo do CNPJ. 
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ANEXO III 
(papel timbrado da empresa) 

 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
Edital do Pregão nº 5/2016xxxx-xx-PMM-PP/SEMED.  
. 
 
À _____(Entidade de Licitação)____ 
 
Prezados Senhores, 

 

(Empresa), por intermédio de seu representante legal o (a) sr. (a) XXXXXXXXXXXXX porta-

dora da carteira de identidade nº  XXXXXXXXXXXXXXX e do CPF nº XX.XXX.XXX.-XX para fins do 

Edital do Pregão Presencial nº 5/2016xxxx-xx-PMM-PP/SEMED, DECLARA, sob as penas da lei, em 

especial ao art. 299 do Código Penal Brasileiro que: 

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa ____(nome da 

empresa / CNPJ)________, e que o conteúdo da referida proposta não foi, no todo ou em parte, dire-

ta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de 

fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) a intenção de apresentação da proposta, não foi informado, discutido ou recebido de qual-

quer outro participante potencial ou de fato do certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa; 

c) que não tentou por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato, no que diz respeito a participação ou não no presente certame; 

d) que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente comu-

nicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do 

objeto da referida licitação; 

e) que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente informa-

do ou discutido com qualquer integrante da Equipe de Apoio, com o (a) Pregoeiro (a) ou representan-

te ou funcionário da Secretaria Responsável pela licitação, antes da abertura oficial das propostas; 

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

Local, XX de __XXXXXXXXX_ de 2016. 
 

_____________________________ 
(representante legal) 

RG e CPF Nº 
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ANEXO IV 
(papel timbrado da licitante) 

 
Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

 

  Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO nº 5/2016xxxx-xx-PMM-

PP/SEMED, DECLARO (A) (MOS), que temo (s) conhecimento e cumpro (imos) plenamente os 

requisitos de habilitação e atendo (emos) a todas as exigências do Edital, tendo assim condi-

ções para participação no presente certame. 

   Conforme dispõem o art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002. 

 

Observação: Em caso de ME ou EPP e MEI, deve ser citada nesta declaração.  

 

 
 
Local e data 

 
 
___________________________________ 

Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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ANEXO V 

(papel timbrado da empresa) 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE 

 
Data: 

Edital do Pregão nº:  5/2016xxxx-xx-PMM-PP/SEMED. 

À _____(Entidade de Licitação)____ 

 

_____________________(nome da empresa) _______________, inscrita no CNPJ nº 

_________________ por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) _________________ 

portador (a) da Carteira de identidade nº. ___________ e de CPF nº. DECLARA, para fins do dispos-

to do Edital do Pregão Presencial nº. ____ PMM-PP-SEMED, sob as sanções administrativas e sob 

as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

(....) MICRO EMPRESA, conforme inciso I, art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006; 

(....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II art. 3º, da Lei Complemen-

tar nº 123/2006. 

(....) MEI, art. 18-A, § 1
o, 

Lei Complementar nº 123/2006. 

 

 
 

Local, XX de XXXXXXXXXXXXXX de 2016. 
 
 

_______________________________ 
(assinatura) 

 
 
 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20128-2008?OpenDocument
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ANEXO VI 
(papel timbrado do emitente do atestado) 

 
DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
 
  _____________________________________________ atesta para os devidos 

fins que a Empresa ____________________________________________, com sede na 

_______________________, prestou/presta os serviços abaixo relacionados, sendo cumprido-

ra dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum regis-

tro que a desabone. 

 

Relação dos serviços executados: 

 

 

Local e Data 

 

 

_________________________________________________________ 

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica emitente deste atestado e 

sua assinatura) 

 

Obs: Em caso de Pessoa Jurídica de direito Privada deverá ser reconhecida em cartório. 
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ANEXO VII 
(papel timbrado da licitante) 

Modelo da Declaração (Empregador Pessoa Jurídica) 
 

À 

Prefeitura Municipal de MARITUBA 

Ref: EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL  

Nº 5/2016xxxx-xx-PMM-PP/SEMED, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº -----------------------, sediada na Rua ------------

--------------------------, nº -----------, bairro, -----------------------, CEP-------------- Município -----------------------

--, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão 

acima mencionada, DECLARA, sob as penas da lei, que: 

1 – Declaração de que a contratada assume inteira responsabilidade por danos ou prejuízos pessoais 

ou materiais que causar a PMM,  a terceiros, por si, representantes ou sucessores. 

2 - Não possui em seu quadro de pessoal empregados (s) com menos de 18 (dezoito) anos em 

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

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

da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 

9.854/1999. 

3 - Não possuem em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Estadual exercendo 

funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º, 

da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº 04/90),  

4 - Inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, art. 32, da Lei nº 

8.666/93; 

5 - Declaração de empregabilidade de pessoas com necessidades de especiais: 

5.1.1. (  ) possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas portado-

ras de necessidades especiais, de acordo com o disposto no art. 28, §6º da Constituição do Estado 

do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 11.06.2008). 

5.1.2. (  ) não possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas por-

tadoras de necessidades especiais, pois a empresa possui menos de 20 empregados, de acordo com 

o disposto no art. 28, § 6º, da Constituição do Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 

11.06.2008). 

 

Local, ____/____/____ 

Assinatura do representante legal sob carimbo 

RG: 

CPF: 
CNPJ da empresa: 
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ANEXO VIII 
 

Minuta do Contrato nº ___/2016– PMM - PP – SEMED. 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/2016, CE-

LEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MARITUBA E 

A EMPRESA ______, COMO ABAIXO MELHOR SE 

DECLARA.  

  

O MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA, CNPJ 01.611.666/0001-49, sediado à Rodovia BR-316, s/n, km 

13, Centro, Marituba- Pará, CEP 67.200-000, denominado CONTRATANTE, representado pelo Pre-

feito Municipal, Sr. Mário Henrique de Lima Bíscaro, brasileiro, RG 2483443-SSP/PA e CPF 

565.290.152-72, domiciliado e residente na Rodovia BR 316 km 015, Conjunto Residencial Parque 

Verde, nº 01-E, Bairro Parque Verde, CEP 67.200-000, com a interveniência da SECRETARIA MU-

NICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL, CNPJ 01.611.666/0001-49, sediada na rua Fernan-

do Guilhon, nº 5330, Centro, Marituba-Pará, CEP 67.200-000, representada por sua Secretária, Srª 

DAYSE MENEZES DE SOUZA LOPES, RG 4427645 SSP/PA, CPF 184.261.822-91, brasileira, do-

miciliado e residente na Rua Igarapé, s/n, Bairro Coqueiro, Município de Ananindeua/PA e a empre-

sa___________, CNPJ __.__.__/____-___, endereço ______________ representada pelo (a) Sr. (a) 

______, endereço: _____________, denominada CONTRATADA, vencedora do Pregão Presencial 

nº 5/20161305-01-PMM-PP-SEMED, devidamente homologado pela ordenadora de despesas, decidi-

ram as partes contratantes assinar o presente contrato, que será regido pelas cláusulas e condições 

que mutuamente acordam e aceitam: 

 

CLÁUSULA I - OBJETO: 

1.1. Aquisição de Alimentação Escolar (merenda), com Entrega Parcelada em Cronograma Fornecido 

Pelo Departamento de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação, Para Atender os 

Estudantes da Rede de Ensino do Município de Marituba/PA, que deverá ser executado de acordo 

com o estabelecido no Pregão Presencial nº 5/20161305-01-PMM-PP-SEMED. A Contratada declara 

ser conhecedora das condições e demais fatores necessários para execução deste Contrato e da 

disponibilidade dos produtos conforme disposto em planilha da Cláusula IV.  

 

CLÁUSULA II – DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO: 

2.1. São partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição, a 

proposta vencedora, o processo do Pregão Presencial nº 5/20161305-01-PMM-PP-SEMED, seus 

anexos e respectivas normas e instruções, especificações, despachos e pareceres que o encorpam. 

 

CLÁUSULA III – DO FUNDAMENTO LEGAL: 
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3.1. O presente contrato fundamenta-se no art. 55, da Lei nº 8666/93, Lei 10.520/2002 e suas altera-

ções posteriores. 

 

CLÁUSULA IV - DO VALOR 

4.1 O valor global deste contrato é de R$ ... (.........), conforme proposta, que passa a fazer parte inte-

grante deste, independente da transcrição e/ou traslado.  Seguido em planilha abaixo:  

GRUPO XX 
Qntd 

Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

Marca 
Item Descritivo Embalagem Unid 

xx xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx 

 
xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx 

 

CLÁUSULA V - MODALIDADE DE PAGAMENTO           

5.1. Todos os produtos e custos necessários ao devido fornecimento ficarão por conta da contratada, 

impostos, transporte e a entrega; 

5.2. O fornecimento, assim como o pagamento será entregue em conformidade com o quantitativo 

solicitado. A entrega será precedida de Ordem de Fornecimento emitida pelo Departamento de Ali-

mentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação de Marituba; 

5.3. Quando da Entrega dos produtos, o Departamento de Alimentação Escolar da Secretaria Munici-

pal de Educação examinará os produtos fornecidos e informará a existência de falhas; 

5.4. Todos os produtos deverão ter garantia quanto a legislação de alimentos e, conforme determina 

os dispostos no item 18.2 e 18.3 do Edital. 

5.5. O pagamento se dará de acordo com o quantitativo solicitado e recebido, verificado o fiel cum-

primento do contrato; 

5.6. A regularidade fiscal deverá ser comprovada mediante as seguintes certidões: 

5.6.1. Certidão de regularidade para com a Fazenda Federal e União; 

5.6.2. Certidão negativa de débito trabalhista (CNDT). 

5.6.3. Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS – CRF; 

5.6.4. Certidão Negativa de Débitos Municipais; 

5.6.5. Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual.  

5.7. Após verificado que os produtos se encontram de acordo com as exigências contidas no Termo 

de Referência e cumprido o disposto no contrato, o CONTRATANTE efetuará o pagamento à CON-

TRATADA mediante a apresentação de Nota Fiscal, de acordo com as descrições contidas na Nota 

de Empenho – NE, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA, no 

prazo de trinta dias, contados da data do adimplemento de cada parcela, contados da apresentação 

da fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato; 

5.8. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, juntamente com a Nota 

Fiscal / fatura, a declaração prevista no art. 4º, da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 

nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is), em duas vias; 
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5.9 Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos federais será 

descontado na fonte, conforme disposto na instrução normativa a que se refere o subitem anterior. 

 

CLÁUSULA VI – DA VIGÊNCIA: 

O presente contrato terá vigência 31 de dezembro de 2016, tendo inicio em ___de ___ de 201_, data 

de sua assinatura, e término em __ de ___ de 201__.  

 

CLÁUSULA VII - DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

Para atender as despesas decorrentes da presente Licitação, o valor será empenhado na forma do § 

3º, do art. 60 c/c o art. 61, da Lei federal 4320/64 que correrá conforme a seguinte funcional progra-

mática:  

Dotação Orçamentária: 2016. 

Unidade: 020210 - Prefeitura Municipal de Marituba 

Funcional Programática: 12.122.0005.2014.0000- Manutenção do Programa de Alimentação Escolar 

Cat. Econ.: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

Código de Aplicação: 200.000 

Fonte  Recurso: 0 1 31 – Transferência de Recursos do FNDE. 

 

CLÁUSULA VIII - DAS ESPECIFICAÇÕES E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 

8.1. A entrega dos produtos será realizada conforme cronograma fornecido pelo Departamento de 

Alimentação Escolar da SEMED, que formulará periodicamente através do envio da Ordem de Forne-

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

da solicitação, para entregar o produto no Depósito Central de Merenda Escolar, localizado na Rua: 

Jovelina Morgado, s/nº, bairro: novo, CEP 67200-000, Marituba/PA. 

8.2. Os gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis deverão ser de primeira qualidade, atenden-

do ao disposto na legislação de alimentos com característica de cada produto (organolépticas, físico-

químicas, microbiológicas, microscópicas, toxicológicas), estabelecida pela Agencia Nacional de Vigi-

lância Sanitária – ANVISA, Ministério da Agricultura/Pecuária e Abastecimento e pelas Autoridades 

Sanitárias Locais para cada gênero descrito conforme tabela de especificação e quantidades e regis-

tro no órgão fiscalizador quando couber (SIM, SIE, SIF).  

8.3. Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com o item anterior e as 

especificações 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 ór-

gão fiscalizador (SIM, SIE e SIF) quando couber. 
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CLÁUSULA IX – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

9.1. Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central/SEMED do Município de Marituba, 

localizado na Rua Jovelina Morgado, s/n, Bairro Novo, CEP 67200-000, Marituba/PA, em dias úteis, 

previamente informado pelo Departamento de Alimentação Escolar, no horário das 7h00 as 13h00. 

9.2. A equipe do almoxarifado central será responsável pela conferência dos produtos no ato do re-

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

9.3. As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega do produto, 

é de total responsabilidade da proponente.  

9.4. 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.  

9.5. 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 pa-

pelão e/ou isopor, e/ou polietileno atóxico. 

9.6. Os entregadores deverão estar devidamente identificados com o nome da empresa, uniformiza-

dos (camisa, sapato, calça, crachá, boné) com hábitos de higiene satisfatórios (uniforme limpos, higi-

ene pessoal adequada, barba e bigode aparado, cabelo protegido sem adornos e unhas aparadas), 

possuindo boa conduta e relacionamento no local de entrega. 

9.7. Caso seja detectado alguma falha no fornecimento, que esteja em desconformidade com o con-

trato, a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo máximo de 01 (um) dia útil, após 

a notificação, sem prejuízo das sanções previstas.  

9.8. Demais obrigações em conformidade com a Lei 8.666/93 e demais legislações pertinente.  

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

materiais utilizados, impostos, transportes, taxas ou outras. 

 
CLÁUSULA X - 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 recomen-

dações 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 fun-

ção do fornecimento. 

10.5. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do contrato. 

 

CLÁUSULA XI – FISCALIZAÇÃO: 

11.1. Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela 

Administração da CONTRATANTE, para representá-la sempre que for necessário. 
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11.2. A fiscalização e acompanhamento da entrega dos produtos e execução deste contrato será 

exercido pela Secretaria Municipal de Educação de Marituba/PA, através de Servidor Sr.____, 

matricula:_____, devidamente designado, que se responsabilizará entre outras atribuições: 

 a) Pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como também, realizar a devida conferência, 

para verificar se encontra em conformidade com a entrega dos produtos; 

 b) Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas à entrega dos 

produtos. 

 c) Observar todos os aspectos estipulados (prazo de entrega, local de entrega, observância 

acerca da qualidade e marca dos produtos contratados). 

11.3. A equipe de Nutricionistas da SEMED,  também realizará visita de rotina no local de armaze-

namento/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. 

11.4. A aceitação estará condicionada à devida fiscalização dos técnicos da SEMED. Não serão 

aceitos produtos cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias. 

 

CLÁUSULA XII - DA PRORROGAÇÃO: 

Este contrato poderá ser prorrogado conforme disposto no art. 57, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA XIII – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

13.1. A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos limites 

previstos no § 1°, do art. 65, da Lei 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos do 

§ 2°, II, do mesmo artigo. 

 

CLÁUSULA XIV – DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS 

CONTRATOS 

14.1. Durante a vigência do contrato, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, 

devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do inciso II, do art. 

65, da Lei n° 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado;  

14.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inc iso II, do art. 65, 

da Lei n° 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o contrato e 

iniciar outro processo licitatório;  

14.3. O pedido que vise à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados 

no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de Marituba/PA, quando devidamente justificado, 

será apurado em processo apartado. 
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CLÁUSULA XV – DO REAJUSTE DE PREÇOS 
15.1. O valor constante da proposta da CONTRATADA, sendo este adjudicado e homologado per-

manecerá fixo e irreajustável durante a vigência deste contrato, contados a partir de sua assinatura.  

15.2. Os reajustes serão previstos por acordo entre as partes mediante conformidade com o Art. 65, 

Incisos I e II, da Lei 8.666/93, sobre este ultimo inciso cabe à CONTRATADA comprovar, através de 

documentos, a compatibilidade de novo preço aos valores de mercado.  

15.3. Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes na execução do 

objeto, tais como tributos e encargos sociais, transportes entre outros. 

 

CLÁUSULA XVI – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

16.1. O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitará o Licitante às seguin-

tes sanções, quando for o caso:                            

a) ADVERTÊNCIA – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os quais 

tenha concorrido; 

b) MULTA POR ATRASO – a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 1% (um por cento) 

sobre o valor total da contratação, até o máximo de 20% (vinte por cento) pelo atraso injustificado na 

execução de qualquer obrigação contratual ou legal, podendo esse valor ser abatido no pagamento a 

que fizer jus a contratada, ou ainda, recolhido no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após 

comunicação formal. Não havendo o recolhimento no prazo estabelecido o valor da multa será cobra-

do judicialmente; 

c) SUSPENSÃO – suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 

com a Prefeitura Municipal de Marituba/PA por prazo não superior a 5 (cinco) anos. 

d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE - para licitar ou contratar com a Administração Pública en-

quanto perdurarem os motivos de 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 admi-

nistração por prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 

anterior. 

16.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para imposição da 

penalidade pertinente, o atraso superior a 15 (quinze) dias corridos do indicado para entrega dos 

produtos e inicio dos serviços. 16.3. A sanção prevista na alínea “c”, do subitem 19.1, poderá ser 

imposta cumulativamente com as demais.  

16.4. A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as justifi-

cativas apresentadas pela contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o contraditório. 

                     

CLÁUSULA XVII – DAS PENALIDADES: 

17.1. Os licitantes, participantes deste certame, que cometerem os delitos mencionados no art. 7º, da 

Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, estarão sujeitos às penalidades neles previstas.                                                                    
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17.2. As multas serão calculadas em 1% (um por cento) sobre o valor total da contratação, até o má-

ximo de 20% (vinte por cento) pelo atraso injustificado na execução de qualquer obrigação contratual 

ou legal, podendo esse valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda, reco-

lhido no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após comunicação formal. Não havendo o reco-

lhimento no prazo estabelecido o valor da multa será cobrado judicialmente.  

 

CLÁUSULA XVIII - DA RESCISÃO: 

18.1. Este Contrato poderá ser rescindido, nos seguintes casos: 

 a) Unilateralmente, pela Contratante, nos casos enumerados no inciso I, do art. 79, da Lei nº 

8.666/93; 

 b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência à Administração; 

 c) Judicialmente, nos termos da Legislação Processual.                     

 

CLÁUSULA XIX - DO FORO: 

19.1 Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou condições decorrentes deste Contrato Admi-

nistrativo, fica eleito pelos Contratantes, o foro da Comarca de Marituba/PA, com a renúncia de qual-

quer outro, especial, privilegiado ou de eleição, que tenham ou venham a ter. 

 

CLÁUSULA XX - REGISTRO E PUBLICAÇÃO: 

20.1. Este CONTRATO será publicado no mural da Prefeitura e na imprensa, e no Portal do Jurisdici-

onados do Tribunal de Contas do Município. 

20.2. Estando às partes de pleno acordo com as cláusulas e condições ora pactuadas, firmam o pre-

sente Contrato em duas vias de igual teor na presença de duas testemunhas, para que produza os 

necessários efeitos jurídicos legais, para publicação no prazo legal como condição de eficácia. 

 

Marituba/PA, ___ de ______ de 2016. 

 

 

MÁRIO HENRIQUE DE LIMA BÍSCARO  
 Município de Marituba/PA 

Prefeito Municipal  
Contratante 

 
 

_______________________ 
 

CONTRATADA 
 
 
 

Testemunhas:  1.______________________    2._______________________ 
              CPF:               CPF: 
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