
 

 

  

  

  

 

 

 

 
 
 

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 000019/2021-SRP 
 
 

 

Razão Social:   _ 

CNPJ nº:    _ 

Endereço:   _ 

Cidade:  Estado: _ 

Cep:    

E-Mail: _Telefone/Fax: _   
 

Pessoa para contato: _ _ 

 

Tivemos acesso ao instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 
 

Local , _ de de 2021. 
 
 

 

  _   
Assinatura 

 

Sr. Licitante, 
 

Visando à comunicação futura entre este Poder e essa empresa, solicito que Vossa Senhoria 
preencha o recibo de retirada do edital e remeta ao Pregoeiro obrigatoriamente, por meio do e-mail 
licitacao.pmaan@gmail.com 

 

A não remessa do recibo exime o Pregoeiro da comunicação de eventuais retificações ocorridas no 
instrumento convocatório, e de quaisquer informações adicionais. 

 

mailto:licitacao.pmaan@gmail.com


 

 

 
 
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0 4 6 / 2 0 2 1 - 0 0 0 0 1 9 -SRP -PMAAN 

DADOS GERAIS 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

(PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E OUTROS 

DIVERSOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 

DO MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE – PA. 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: dia 21de junho de 2021, às 10 h 30 min. 

 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 21 de junho de 2021, às 10 h 31min. 

 
SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO: 

PORTAL DE COMPRAS ->www.portaldecompraspublicas.com.br 

 
COORDENAÇÃO DO PROCESSO: 

Pregoeiro: 

WESLLEY SOARES DA SILVA 

 

 E-mail: licitacao.pmaan@gmail.com 

Fone: Inexistente Fax: Inexistente 

 

Endereço: Av. Lago azul, s/n, Bairro Centro, Cep: 68.533-000 Água Azul do Norte - PA. 

 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de 

Brasília (DF). 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:licitacao.pmaan@gmail.com


 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2021-000019 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 000019/2021-SRP 

 

A Secretaria de Administração de Água Azul do Norte-PA, através de seu Pregoeiro oficial Sr. 
Weslley Soares da Silva, designado pelo Decreto n.º 026 de 07 de janeiro de 2021, levam ao 
conhecimento dos interessados que, na forma da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 
10.024, de 20 de setembro de 2019 do Decreto Municipal nº 016, de 01 de janeiro de 2021, Decreto 
Municipal n.º 078/GPMAAN, de 13 de abril de 2016 e da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com as respectivas alterações posteriores e Lei Complementar Federal 123/2006 e alterações 
inseridas pela Lei Complementar nº 147/2014, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, no modo de DISPUTA ABERTO, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR 
ITEM, com objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS 
DOMÉSTICOS E OUTROS DIVERSOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E 
TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE – PA. 

 
 

O Pregão Eletrônico será realizado no dia 21 de junho de 2021, às 1 0 h:30 min, à 
distância em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove a comunicação pela 
INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia 
e autenticação em todas as suas fases. 

 

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção 
e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica 
www.comprasgovernamentais.gov.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: 
coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, 
apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar 
a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; 
verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, 
encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do 
certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 
e encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade superior e propor a homologação. 

 

O Edital estará disponível gratuitamente na página 
https://www.aguaazuldonorte.pa.gov.br/licitacoes-e-contratos e no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 

      E D I T A L 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.aguaazuldonorte.pa.gov.br/licitacoes-e-contratose
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.1. REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), 

MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E OUTROS DIVERSOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS 
PRÉDIOS PÚBLICOS E TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE – PA. 

 

2.1. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 – Instituto do Pregão: 

2.2. Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e alterações posteriores - Lei de Licitações; 

2.3. Lei nº 8.078, de 11.09.90 - Código de Defesa do Consumidor; 

2.4. Lei Complementar Federal n. 123/2006, que institui o Estatuto Da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte alterada pela Lei Complementar nº 147/2014; 

2.5. Decreto Municipal 016/2021, de 01 de janeiro de 2021 – Regulamenta a modalidade de 

licitação pregão, na forma eletrônica; 

2.6. Decreto Municipal n.º 078/GPMAAN, de 13 de abril de 2016 – Regulamento o Sistema de 

Registro de Preços no município de Água Azul do Norte-PA; 

2.7. Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015-Regulamenta o tratamento a ME e EPP; 

2.8. Lei Complementar nº 128/2008; 

2.9. Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 

2.10. Demais exigências deste Edital e seus Anexos; 

2.11. Para efeito deste Edital devem ser consideradas algumas definições importantes, tais quais: 

a) Pregão - modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de gêneros alimentícios/material 

de limpeza  para atender a prefeitura municipal é feita em sessão pública, por meio de propostas de 

preços escritas e lances; 

b) Bens e Serviços Comuns - aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 

objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações praticadas no mercado; 

c) Secretaria de Administração de Água Azul do Norte-PA - órgão licitante; 

d) Licitantes - as empresas que tenham acesso o presente Edital e que participam deste Pregão; 

e) Licitante vencedora - pessoa jurídica habilitada neste procedimento licitatório e detentora da 

proposta mais vantajosa; 

1. DO OBJETO: 

2. DA LEGISLAÇÃO: 



 

 

 
 
 

 

f) Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos 

à fornecimentos de gêneros alimentícios para atender a prefeitura municipal, para contratações futuras; 

g) Ata de Registro de Preços - documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso 

para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e 

condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e 

propostas apresentadas; 

h) Órgão Gerenciador - órgão ou entidade da administração pública responsável pela condução do 

conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele 

decorrente, neste caso Secretaria de Administração de Água Azul do Norte-PA; 

i) Órgão participante - órgão ou entidade da administração pública que participa dos procedimentos 

iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a ata de registro de preços; 

j) Órgão Não Participante - órgão ou entidade da administração pública que, não tendo participado 

dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à Ata de 

Registro de Preços; 

k) Beneficiária da Ata - a licitante vencedora que assinou a Ata de Registro de Preços; 

l) Contratada - a Beneficiária da Ata que assinou o contrato referente ao objeto deste certame 

licitatório; 

m) Contratante – Secretaria de Administração de Água Azul do Norte-PA. 

n) O Horário para atendimento ao público é das 07h:00min às 13h:00min, conforme decreto municipal, 

desta forma, toda e qualquer comunicação com o Pregoeiro deverá ser realizada nesse horário, seja 

via sistema, e-mail ou protocolo físico, caso seja recebido, via sistema ou e-mail, impugnação ou 

esclarecimento fora do horário estipulado, o prazo para resposta será contado a partir do próximo dia 

útil ou ainda julgado como intempestivo, se for o caso. 

 

3.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

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

eletrônico licitacao.pmaan@gmail.com ou ainda protocolada junto a equipe de pregão no horário 

das 07h:00min às 13h:00min. 

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

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:licitacao.pmaan@gmail.com


 

 

 
 
 

 

3.3. Caberá o Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação no 

prazo de até 02 (dois) dias úteis. 

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

exceto quando a alteração não afetar a formulação de propostas. 

3.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados o 

Pregoeiro, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, por 

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

eletrônico  www.portaldecompraspublicas.com.br, no endereço eletrônico 

licitacao.pmaan@gmail.com ou ainda protocolada junto a equipe de pregão no horário das 

07h:00min às 13h:00min. 

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

certame. 

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

Edital, implica na aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas. 

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

de ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de 

responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento, bem como disponibilizado no portal da 

transparência pública municipal e no mural de licitações do Tribunal de Contas do Município do 

Estado do Pará. 

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

caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não 

identificado no processo para responder pela proponente. 

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

designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, 

conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de 

designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com 

poderes para impugnar o Edital). 
 

4.1. Poderão participar da licitação as empresas interessadas pertencentes ao ramo de atividade 

relacionado ao objeto da licitação, atendam aos requisitos de classificação das propostas exigidos 

neste Edital, comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos neste edital e que 

estiverem previamente credenciadas perante o sistema eletrônico provido pelo Portal de Compras 

Governamentais, por meio do sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. 

a) A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, 

implicará na plena aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas. 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO: 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:licitacao.pmaan@gmail.com
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


 

 

 
 
 

 

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

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

a) Pessoas físicas não empresárias; 

b) Servidor ou dirigente do órgão gerenciador ou de órgãos participantes do certame. 

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

d) As sociedades empresárias: 

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

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

credores, dissolução ou liquidação; 

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

Nacional de Empresas Punidas – CNEP (Portal Transparência); 

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

Administrativa disponível no Portal do CNJ e no âmbito deste município. 

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

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

comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

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

referência, ou da qual o autor do termo de referência seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de 

mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 

subcontratado; 

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

serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da administração pública do órgão licitante em 

que este exerça cargo em comissão ou função de confiança por meio de contrato de serviço 

terceirizado ou contratos pertinentes ao fornecimento de itens, ou ainda de convênios e os 

instrumentos equivalentes; 

VIII. Estrangeiras que não funcionem no país; 

IX. Reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição; 

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

licitante. 

4.4. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para 

os mesmos itens. 

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

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

aferição de eventuais registros impeditivos de participar de licitações ou de celebrar contratos com 

a Administração Pública. 

http://www.portaltransparencia.gov.br/cnep


 

 

 
 
 
 

 

 

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

sistema eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

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

identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras 

Públicas), onde também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, 

obtendo instruções detalhadas para sua correta utilização. 

a) Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas poderão obter maiores 

informações na página www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo sanar eventuais dúvidas pela 

central de atendimentos do Portal. 

5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

a) O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao 

provedor do sistema ou (ao) órgão licitante responder por eventuais danos decorrentes do uso 

indevido da senha, ainda que por terceiros. 

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

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização 

das transações inerentes a este Pregão. 

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

provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

5.6. O Pregão será conduzido pelo Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal 

de Água Azul do Norte-PA com apoio técnico e operacional do Portal de Compras Públicas, que 

atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação. 
 

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

e hora marcadas para abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição 

do objeto ofertado e preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, quando, 

então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

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

exclusiva responsabilidade o levantamento de custos necessários para o cumprimento total das 

obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação. 

6.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas. 

5. DO CREDENCIAMENTO: 

6. DO ENVIO DA PROPOSTA: 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


 

 

 
 
 

 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

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

nacional; 

b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item ofertado; 

c) Descrição detalhada do objeto conforme edital, indicando ainda, no que for aplicável, o 

modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão 

competente, quando for o caso; 

6.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo 

divergência entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, 

prevalecerão as últimas. 

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

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

fornecimento dos bens. 

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

apresentação. 

 

6.7. O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, as 

seguintes Declarações on line, fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico: 

a) Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, 

quando for o caso; 

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

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

microempresa ou empresa de pequeno porte; 

II.O prazo para MPE’s regularizarem habilitação no caso de certidões de regularidade fiscal é de 05 dias 

úteis prorrogáveis por mais 05 dias, nos termos da Lei Federal n.º 13.797/2020. 

b) Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 

conformidade com as exigências do Edital. 

6.8. As declarações exigidas neste edital deverão ser confeccionadas e enviadas juntamente com a 

proposta de preços e/ou com os documentos de habilitação. 

a) Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, 

sujeitarão a licitante às sanções previstas no item 191 deste Edital. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

7.1. A abertura da sessão pública dar-se-á mediante comando do Pregoeiro, por meio do 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

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

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

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

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios 

insanáveis ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

a) A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

b) A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva, que deverá ser 

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

7.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

7.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 

da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

a) Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser 

desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor 

do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas). 

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

7.6. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema. 

7.7. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

7.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro. 

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

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

Nota Explicativa: Art. 27, § 4º, do Decreto nº 5.450, de 2005: “o prazo de validade das 
propostas será de sessenta dias, salvo disposição específica do Edital”. Desta forma, é 
possível prever prazo diferente, de acordo com as peculiaridades da licitação. 

7. DA ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES: 



 

 

 
 
 

 

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

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

de duração da sessão pública. 

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

e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 

inclusive no caso de lances intermediários. 

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

se-á automaticamente. 

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

pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 

lances, em prol da consecução do melhor preço. 

7.14. O intervalo mínimo de lances será de 0,10 (dez centavos), que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 

7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

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

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.17. Se o Pregoeiro entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível ou verificar que 

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

a) Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir o valor do último lance 

ofertado em mais de 85%. 

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

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.19. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa 

e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes do certame 

publicada no Portal de Compras Públicas, www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão 

divulgadas data e hora para a sua reabertura. 

7.20. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema 

eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período 

de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 

hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para 

efeito de ordenação das propostas. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


 

 

 
 
 
 

 

 

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

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

classificada, situação em que, como critério de desempate, será assegurado o direito de 

preferência de que trata os arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, mediante a adoção dos 

seguintes procedimentos: 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, cuja proposta estiver 

no intervalo estabelecido no item, será convocada para, querendo, apresentar nova proposta de 

preço inferior àquela classificada com o menor preço ou lance, no prazo máximo de 05 (cinco) 

minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão; 

b) Apresentada proposta nas condições acima referidas, esta será considerada como a 

licitante detentora do lance mais vantajoso, dando prosseguimento ao certame na forma do item 09 

e seguintes; 

c) Não apresentada proposta na condição cima referida, serão convocadas as microempresas 

ou empresas de pequeno porte, no intervalo estabelecido acima, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito; 

d) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs / EPPs que se encontrem em 

situação de empate, será efetuado sorteio aleatório entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

e) A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, 

controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123/2006. 

f) Na hipótese de não declaração de licitante vencedora, enquadrada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, será dado prosseguimento ao certame na forma do item 09 e seguintes 

da licitante que originalmente apresentou a menor proposta ou lance. 

g) O disposto nas alíneas de a) a f), somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

h) A desistência em apresentar lance implicará na manutenção do último preço ofertado pela 

licitante, para efeito de classificação de aceitabilidade da proposta. 

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

em horários exatamente iguais, mas não se enquadram como MEs / EPPs, adotará os seguintes 

critérios de desempate, nesta ordem: 

a) Utilização de itens produzidos no Brasil; 

b) Utilização de itens produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

8. DO EMPATE: 



 

 

 
 
 

 

c) Utilização de itens produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento tecnológico no País; 

d) Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação; 

e) Sorteio. 

8.3. será adjudicado a favor da MEs / EPPs, sem prejuízo a escolha da oferta mais vantajosa a 

administração. 

8.4. A proposta declarada vencedora será inserida, na fase de Aceitação, no campo "Valor 

Negociado", com a devida justificativa. 
 

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

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

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

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

licitantes. 

 

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 

 Nota Explicativa: Como condição prévia à aceitação da proposta, caso o licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar tenha usufruído do tratamento 

diferenciado previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, o 

Pregoeiro deverá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal, seção 

“Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e 

outros)”, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ele 

recebidas, no exercício anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da 

Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, 

§ 2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado. Para 

a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o 

exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por 

ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites 

acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o 

artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006. 

Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extra polimento do limite legal, 

o Pregoeiro deverá indeferir a aplicação do tratamento diferenciado em favor do 

licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 
 

2006, com a consequente recusa do lance de desempate, sem prejuízo das penalidades 

incidentes (ver TCU, Ac. n. 1.793/2011 – Plenário). 

 

9. DA NEGOCIAÇÃO DIRETA: 



 

 

 
 
 

 

10.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações 

do objeto. 

10.2. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em 

conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de 

campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação, deverá ser encaminhada, também no e- 

mail: licitacao.pmaan@hotmail.com. 

a) O prazo poderá ser prorrogado, a critério do Pregoeiro, desde que solicitado por escrito, 

antes de findo o prazo estabelecido. 

 

b) A proposta deve conter: 

I.Nome da proponente e de seu representante legal, número do CNPJ, endereço completo, telefone do 

proprietário e da empresa, endereço de correio eletrônico; 

II.O preço unitário e total para cada item, bem como o valor global da proposta, em moeda corrente 

nacional, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes 

da execução do objeto; 

III.A descrição mínima do objeto demonstrando que o produto atenda as especificações e exigências 

contidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital; 

IV. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista 

para abertura da licitação; 

V. Prazo de entrega será imediato, contados da “da ordem de compra”; 

VI.I ndicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento. 

10.2. O Pregoeiro, a seu critério, poderá requisitar comprovação de que os itens ofertados 

atendem a especificação, que deverão ser encaminhados na forma e prazo definidos no item 0. 

a) A arrematante deverá, quando solicitado pelo Pregoeiro, indicar o site do fabricante para que 

sejam comprovadas as características do objeto ofertado; 

10.3. O não envio da proposta ajustada por meio do correio eletrônico com todos os requisitos 

elencados no item 10.2, ou o descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro 

acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório 

contra o licitante. 

10.4. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 

relação a prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação 

dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes 

erros formais ou quando a alteração representar condições iguais ou superiores às originalmente 

propostas. 

mailto:licitacao.pmaan@hotmail.com


 

 

 
 
 

 

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

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

Termo de Referência. 

a) A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação 

direta, não obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado. 

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

esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da 

exequibilidade. 

10.7. O Pregoeiro em conjunto com a Equipe de Apoio poderá realizar quaisquer diligências 

necessárias para averiguar a conformidade da proposta com as especificações mínimas previstas no 

Termo de Referência, Anexo I ao Edital, salvo a juntada de documentos, para atender a exigência 

deste edital, findo o prazo estabelecido no item 0. 

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

lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

a) Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, serão 

observados os procedimentos previstos nos itens 08 e 09. 

10.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data 

e horário para a continuidade da mesma. 

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

nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 

123/2006, seguindo-se a disciplina estabelecida no item 08 deste edital, se for o caso. 
 

11.1. A licitante interessada em participar deste Pregão deverá anexar os documentos a seguir 

relacionados, em campo próprio do sistema, podendo ser digitalizados em arquivo único, de 

forma a permitir maior rapidez na conferência e exame correspondentes. 

 
11.2. Relativos à Habilitação Jurídica: 

a) Registro comercial no caso de empresa individual ou Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual emitido de forma eletrônica para o MICROEMPREENDEDOR 

INDIVIDUAL (MEI); 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando 

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

eleição de seus administradores; 

I. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva; 

11. DA HABILITAÇÃO 



 

 

 
 
 

 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; e 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir; 

e) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada; 

 
f) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos 

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

inciso XXXIII, do art.7º da Constituição Federal; 

g) 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). 

 

11.1. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual/Distrital ou municipal, relativo ao domicílio 

ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal do domicílio 

ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

I. Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a prova de regularidade, quitação 

ou positiva com efeito de negativa, quando a Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da 

Fazenda Nacional, quando esta não for parte de Certidão Conjunta emitida pela Receita Federal do 

Brasil; 

II. Alvará de funcionamento expedido pela sede da licitante. 

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (CND) INSS, quando esta não for parte de 

Certidão Conjunta emitida pela Receita Federal do Brasil. 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

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

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943; 

Nota Explicativa: IN n. 03/2018 – SEGES/MP, Art. 21: “O instrumento convocatório 
para as contratações públicas deverá conter cláusulas prevendo: [...] VI - prazo mínimo 
de 2 (duas) horas, a partir da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, para envio 
de documentos de habilitação complementares, conforme prevê o § 2º do art. 25 do 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.” 



 

 

 
 
 

 

g) Declaração que assume inteira RESPONSABILIDADE pela autenticidade de todos os 
documentos apresentados, e que se compromete a manter, durante a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; tem conhecimento e se submete ao disposto na Lei Federal nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, bem como ao edital e Anexos deste 
pregão. 

 
11.2. Relativa à Qualificação Técnica: 

a) Declaração para os devidos fins legais que a licitante conhece todas as regras do edital, 

bem como todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as 

exigências do instrumento convocatório. 

b) Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, que comprovem ter o licitante fornecido satisfatoriamente os materiais ou serviços 

pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação. Podendo ser exigido da proposta melhor 

classificada, que apresente cópia autenticada do contrato da prestação do serviço ou da nota fiscal, 

que deram origem ao Atestado. Se o atestado for emitido por pessoa jurídica de direito privado, 

deverá constar o reconhecimento de firma passada em cartório do titular da empresa que firmou a 

declaração, a licitante deverá disponibilizará de todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados apresentados, endereço atual da contratante, telefone e e-mail atual; 

 

11.5. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

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

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

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. Serão 

considerados aceitos, na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim 

apresentados: 

I. Empresas optantes pelos sistemas tradicionais de escrituração, incluindo Microempreendedores 

Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e assemelhados, deverão apresentar 

original ou fotocópia do documento de Balanço Patrimonial devidamente registrado na Junta 

Comercial da sede da licitante. 

II. Empresas optantes pelo Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), incluindo 

Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e assemelhados, 

deverão apresentar original ou fotocópia do documento de Balanço Patrimonial juntamente com o 

comprovante de recibo de entrega de escrituração Contábil Digital; 

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

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

b) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador 

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

Contabilidade. 



 

 

 
 
 

 

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

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

das seguintes fórmulas: 

• 

LG (Liquidez Geral) = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL Em LONGO PRAZO 

 PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL Em LONGO PRAZO 

SG (Solvência Geral) = ATIVO TOTAL 

 PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL Em LONGO PRAZO 

LC (Liquidez Circulante) = ATIVO CIRCULANTE 

 PASSIVO CIRCULANTE 

 

 
• As fórmulas acima deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao 

balanço. 

• caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitação reserva-se o direito de efetuar os 

cálculos; 

c) Certidão Negativa de Falência ou Concordata (ou Recuperação Judicial), expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 

pessoa física. 

 
 

11.5. Orientações gerais sobre a habilitação: 

11.5.A. Somente haverá a necessidade de apresentação dos documentos originais, por qualquer 

processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas ou por servidor/funcionário desde 

que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, quando houver dúvida em 

relação à integridade do documento digital. 

11.5.B. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 01 (uma) HORA, sob pena 

de inabilitação. 

11.5.C. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome da licitante, se 

a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou se a licitante 

Nota Explicativa: De acordo com o Parecer nº 2/2016/CPLCA/CGU/AGU, aprovado pelo 

Consultor- Geral da União, a certidão negativa de recuperação judicial ou 

extrajudicial/concordata deve ser exigida nas hipóteses em que o eventual inadimplemento das 

obrigações contratuais enseje severos prejuízos à Administração e nos casos em que a execução 

do contrato demande que a empresa tenha consistente condição econômico-financeira. Assim, 

não deve ser exigida a certidão quando houver maneira menos gravosa para se garantir o 

contratante contra prejuízos porventura decorrentes da inexecução do contrato administrativo. 



 

 

 
 
 

 

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

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

11.5.D. As certidões ou documentos que não apresentarem em seu teor, data de validade 

previamente estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias 

antes da data da sessão pública deste Pregão, exceto a Certidão Negativa de Falência, Concordata, 

Recuperação Judicial e Extrajudicial que deverá estar datada dos últimos 30 (trinta) dias. Não se 

enquadram no prazo os documentos cuja validade é indeterminada, como é o caso dos atestados de 

capacidade/responsabilidade técnica. 

11.5.E. As declarações exigidas neste edital deverão ser confeccionadas e enviadas juntamente 

com a proposta de preços e/ou com os documentos de habilitação. 

11.5.F. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos enviados via correio 

eletrônico, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

11.5.G. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital 

ou deixar de enviar a documentação de habilitação por meio de campo próprio do Sistema quando 

solicitado pelo pregoeiro, ficando sujeito às penalidades previstas neste Edital. 

11.5.H. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 

para fins de habilitação e classificação. 

11.5.I. No caso de inabilitação, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 

aceitação da proposta subsequente. 

11.5.J. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, 

o Pregoeiro, examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital. 

11.5.K. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a licitante será 

declarada vencedora. 

11.5.L. Fica entendido que os documentos e informações apresentados no curso do certame são 

complementares entre si, de tal forma que qualquer omissão em determinado documento possa ser 

suprida com informação constante em outro, ainda, qualquer documento ou informação apresentado 

na em qualquer fase do certame servirá para complementar fase posterior, caso necessite. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

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

motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 10 (dez) 

minutos. 

12.5.A. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse 

direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora. 

12.5.B. Diante da manifestação da intenção de recurso o Pregoeiro não adentrará no mérito 

recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.5.C. Os interessados que porventura queiram ter vista do processo licitatório poderão 

comparecer à sede da Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA, Avenida Lago azul, s/n, 

Centro, Água Azul do Norte-PA, dentro do horário de atendimento ao público para obtenção da vista 

processual. 

12.6. Recebida a intenção de interpor recurso pelo Pregoeiro, a licitante deverá apresentar as 

razões do recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, 

intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do 

término do prazo da recorrente. 

12.6.A. As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de campo próprio no 

Sistema. Não serão recebidas ou conhecidas razões de recurso e contrarrazões entregues 

diretamente o Pregoeiro ou enviadas por quaisquer outros meios (fax, correspondência, etc). 

12.7. Caberá o Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra seus atos, 

podendo reconsiderar suas decisões no prazo de 02 (dois) dias úteis após o recebimento das razões 

e contrarrazões ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informados a autoridade superior 

para a decisão final no prazo de 02 (dois) dias úteis. 

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

12.9. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante na alínea C) do item 12.1 deste Edital. 

12.10. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por 

representantes não habilitados legalmente ou não identificados no processo para responder pelo 

licitante. 

Nota Explicativa: Com o advento da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3/2018, somente passou 

a ser necessária a apresentação de originais não-digitais no caso de dúvidas quanto à 

integridade do documento digital. Por essa razão, recomenda-se que os documentos digitais sejam 

utilizados para formação do procedimento administrativo. 

12. DOS RECURSOS: 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

13.5. O objeto deste pregão será adjudicado ao vencedor por ato do Pregoeiro, salvo quando 

houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá, após a regular decisão dos recursos 

interpostos, a autoridade superior. 

13.6. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. 

 

14.5. Sem prejuízo do disposto no Decreto Municipal n. º 078, de 13 de abril de 2016, a Ata de 

Registro de Preços referente ao fornecimento de itens será formalizada e conterá, necessariamente, 

as condições já especificadas neste Ato Convocatório. 

14.6. A minuta da Ata de Registro de Preços que será firmada entre a(s) licitante(s) vencedora(s) 

e A CONTRATANTE é parte integrante deste Edital - Anexo VI. 

14.7. A Administração da CONTRATANTE convocará oficialmente a licitante vencedora, durante a 

validade da sua proposta para, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, assinar a ata de Registro de 

Preços, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 

Lei n.º 8.666/93. 

14.8. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 

solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e 

aceito pela CONTRATANTE. 

14.9. Para assinatura da Ata de Registro de Preços a licitante vencedora deverá comprovar que 

mantêm as condições de habilitação. 

14.10. Fica a cargo do Pregoeiro, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços 

no prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida à ordem de 

classificação, para fazê-lo, examinada, quanto ao objeto e valor ofertado, a aceitabilidade da 

proposta classificada, podendo, inclusive, negociar diretamente com o proponente para que seja 

obtido melhor preço, ou revogar este Pregão, independentemente da cominação prevista no art. 81 da 

Lei n.º 8.666/93. 

14.11. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar a Ata de Registro de Preços, dentro 

do prazo estabelecido pela Administração da CONTRATANTE, caracteriza o descumprimento total da 

obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas. 

a) O disposto no item anterior não se aplica às licitantes convocadas nos termos do art. 11, 

inciso XXII, do Anexo I do Decreto n.º 3.555, de 8 de agosto de 2000, que não aceitarem a 

contratação, na forma prevista nesta condição. 

Nota Explicativa: no juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve ser avaliada tão 
somente a presença dos pressupostos recursais: sucumbência, tempestividade, legitimidade, 
interesse e motivação – TCU Ac. 520/2014-Plenário, item 9.5.1. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

14.      DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 



 

 

 
 
 

 

 

15.5. Após a homologação da licitação, a licitante vencedora será convocada para assinar o termo 

de contrato ou retirar a Nota de Empenho ou fornecer de forma fracionada tendo como instrumento 

a ordem de fornecimento devidamente assinada. 

15.6. O contrato a ser assinado estabelecerá as cláusulas, critérios e condições definidas no art. 55 

da Lei nº 8.666/1993 e observará os termos contidos na minuta Anexo VI deste Edital ou as 

disposições constantes de instrumento equivalente. 

15.7. O prazo máximo para assinatura e entrega do termo de contrato é 24hrs (vinte quatro horas), 

sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 

8.666/1993, contados da data da convocação enviada via e-mail informando pelo beneficiário da 

ata. 

15.7.A. O prazo para assinatura do termo de contrato acima estabelecido poderá ser prorrogado 

uma única vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão 

gerenciador. 

15.7.B. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, importará na decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades estabelecidas neste edital. 

15.7.C. A(s) empresa(s) vencedora(s) do certame deverá(ão) possuir Certificado Digital, (ICP- 

Brasil-A3), conforme resolução nº11.536/TCM de 01 de julho de 2014, para assinatura do contrato 

e demais documentos específicos a prestação de contas junto ao mural de licitações do tribunal de 

contas dos municípios do estado do Pará. 

15.8. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de 

habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência 

do contrato. 

15.9. O prazo de vigência do contrato será de definido no momento de contratação, prorrogável 

na ocorrência de uma das hipóteses dispostas no art. 57, 1º da Lei nº 8.666/1993. 

15.10. Os seguintes requisitos foram estabelecidos no Termo de contrato, Anexo VI deste Edital, 

ou instrumento equivalente, e serão de observância obrigatória dos contratados: 

a) As hipóteses, prazo e condições de prestação das garantias; 

b) critérios para o recebimento do objeto; 

c) prazos e condições de pagamento; 

d) atualização financeira ou reajustamentos, quando possível; 

e) hipóteses de compensações  financeiras  ou penalizações,  por eventuais atrasos e 

descontos, por eventuais antecipações de pagamentos. 

15.11. O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus anexos e a proposta 

apresentada pela licitante vencedora. 

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE: 



 

 

 
 
 

 

15.12. Será designado um Fiscal para o contrato, que desempenhará as atribuições previstas na 

legislação aplicável ao caso. 

15.13. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto deste Pregão. 

15.14. O objeto da licitação deverá ser entregue, nos prazos, local e condições previstas no Termo 

de Referência, Anexo I deste Edital e observará as regras para recebimento definidas no Contrato, 

anexo VI, ou instrumento equivalente. 
 

16.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste edital. 

16.6. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais, causados por técnicos 

(empregados) e acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos 

sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, diretas ou indiretas, decorrentes da 

prestação dos serviços. 

16.7. Responsabilizar-se pelas eventuais despesas para execução do serviço solicitado, qualquer 

que seja o valor, e cumprir todas as obrigações constantes do(s) Anexo(s) deste edital. 

16.8. Comprovar, quando solicitado, o efetivo recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre 

a folha de pagamento dos empregados, relativos à prestação dos serviços relacionados com o 

objeto contratado. 

16.9. Constitui obrigação da contratada o cumprimento integral das obrigações e exigências 

constantes no Termo de Referência e no Contrato, Anexos I e VI do presente edital. 

16.10. Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do 

fornecimento dos itens, tais como: 

a) Taxas, impostos e contribuições; 

b) Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

16.11. Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes do orçamento, 

devidamente aprovado pela Autoridade superior da CONTRATANTE. 

16.12. Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades ou 

subcontratações não autorizadas pela CONTRATANTE; 

16.13. Ser responsável pelos danos causados diretamente A CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento dos itens em apreço, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE; 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 



 

 

 
 
 

 

16.14. Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da 

CONTRATANTE, ou bens de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus 

empregados durante o fornecimento dos itens objeto deste Pregão; 

16.15. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, obrigando- 

se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade do fornecimento; 

16.16. Substituir no prazo de 24 horas, qualquer produto que não atenda às especificações deste 

Edital; 

16.17. Comunicar por escrito ao responsável pelo Departamento de Compras da CONTRATANTE, 

qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

16.18. Observar as normas legais de segurança a que está sujeita a atividade de distribuição dos 

itens; 

16.19. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Pregão; 

16.20. Assumir, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação 

deste Pregão; 

16.21. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na condição 

anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, 

nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia 

expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com A CONTRATANTE; 

16.22. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da 

CONTRATANTE durante a vigência do contrato; 

16.23. É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se 

houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE; 

16.24. É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste Pregão; 
 

17.5. Indicar o Fiscal ou Gestor do Contrato, conforme disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/1993. 

17.6. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada 

17.7. Fornecer e colocar à disposição da Contratada, todos os elementos e informações que se 

fizerem necessários à execução dos serviços. 

17.8. Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no 

serviço prestado. 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 



 

 

 
 
 

 

17.9. Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades quaisquer, 

débitos de sua responsabilidade, bem como fiscalizar a execução do objeto contratado. 
 

18.5. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por um representante da 

Administração, especialmente designado pelo contratante, que anotará em registro próprio todas as 

ocorrências, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados. 

18.6. As regras de fiscalização, recebimento, atesto e pagamento estão definidas na minuta 

contratual, Anexo VI deste Edital, ou no instrumento equivalente. 
 
 
 

 
 

19.5. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o 

contrato, não aceitar a Nota de Empenho, deixar de entregar documentação exigida neste edital, 

apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver 

a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo, fizer 

declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de 

licitar e de contratar com a Secretaria de Administração de Água Azul do Norte-PA pelo prazo de até 

05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus anexos e das demais 

cominações legais. 

19.6. A Administração poderá, ainda, utilizar-se da sanção de advertência, prevista no art. 87, I, 

da Lei nº 8.666/1993, aplicada ao pregão subsidiariamente 

19.7. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, 

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

19.8. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as sanções de advertência, 

impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade. 

19.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/contratado, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993. 

19.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao contratante, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

18. DA FISCALIZAÇÃO: 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 



 

 

 
 
 
 

 

 

20.5. O Secretaria de Administração de Água Azul do Norte-PA poderá revogar este Pregão 

por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto 

e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando 

for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da 

ampla defesa e contraditório. 

20.5.A. A anulação do pregão induz à do contrato. 

20.5.B. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar. 

20.6. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência 

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

informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e 

habilitação. 

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

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da 

Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA. 

20.8. O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da 

licitante e/ou desclassificação de sua proposta, desde que seja possível a aferição de sua 

habilitação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do 

pregão. 

20.9. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

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

habilitação poderá ser prorrogado pelo tempo que se julgar necessário. 

20.11. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a 

proposta da licitante que for declarada inidônea, assegurada a ampla defesa. 

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

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

20.12.A. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 

contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha 

sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais 

sanções cabíveis. 

20.13. O foro da cidade de Água Azul do Norte-PA, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, será o designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes 

da presente licitação e da aplicação do presente Edital. 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 



 

 

 
 
 

 

20.14. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo Pregoeiro, no 

endereço eletrônico licitacao.pmaan@gmail.com. 

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

do órgão licitante, sem prejuízo do disposto no inciso V do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002. 

20.16. O Edital está disponível no https://www.portaldecompraspublicas.gov.br/ e também no 

portal da transparência pública municipal no endereço eletrônico licitacao.pmaan@gmail.com, 

inserindo os termos de busca. 

20.17. O inteiro teor do processo está disponível para vista aos interessados, na sede da 

Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA, Avenida lago azul, s/n, Centro – Água Azul do 

Norte/PA, CEP: 68.533-000, dentro do horário de atendimento ao público para obtenção da vista 

processual e ainda as partes essenciais do processo disponíveis no sitio eletrônico 

ttps://www.aguaazuldonorte.pa.gov.br/licitacoes-e-contratos/ inserindo os termos de busca. 
 

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

21.5.A. ANEXO I - Termo de Referência; 

21.5.B. ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços; 

21.5.C. ANEXO III – Modelo de Declaração de que não Emprega Menor; 

21.5.D. ANEXO IV – Modelo de Declaração de Enquadramento como ME/EPP; 

21.5.E. ANEXO V – Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade; 

21.5.F. ANEXO VI – Minuta de Contrato 

21.5.G. ANEXO VII - Minuta de Ata de Registro de Preços. 

 

  
Água Azul do Norte-PA, 07 de junho de 2021. 
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O Secretaria de Administração, com sede a Avenida lago azul, s/n setor Centro – Água Azul do Norte 
- PA, inscrito no CNPJ sob nº 34.671.057/0001-34, neste ato representado pelo secretário Sr. 
Eraclito Gesuino da Paz, nomeado pela Decreto n° 004, de 01 de JANEIRO de 2021, resolve 
formalizar para fins licitatórios, com o objeto mais abaixo discriminado, amparado legalmente pela Lei 
Federal nº 10.520, Lei do Pregão, de 17 de julho de 2012, e Lei Federal 8.666. 

 

1 – OBJETO 
1.1. REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
(PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E OUTROS 
DIVERSOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E TODAS AS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE – PA. 

 

2 – JUSTIFICATIVA 
2.1. A aquisição dos materiais de copa e materiais de limpeza se faz necessária para 
abastecer a os predios publicos de todas as secretarias na sua demanda diaria ou 
semanal, pos não temos almoxarifado para armazenamento de maior periodo, a fim 
de atender a execução dos serviços de limpeza e copeiragem da da prefeitura e suas 
secretarias a ela vinculdada; 
 
2.2. A aquisição dos gêneros alimentícios se faz necessária para abastecer os orgão 
publicos, a fim de atender o consumo pelos servidores e gestores das secretarias 
que por fim tem sua demanda diaria de  reuniões, recepções e expediente; 
 
2.3. A aquisição de materiais de limpeza, copa e gêneros alimentícios por meio do 
Sistema de Registro de Preços é a opção adequada, pois os materiais serão 
solicitados de forma frequente e parcelada diariamente, conforme a necessidade de 
reposição dos materiais; 

A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, nas Leis Federais 
nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e Lei Complementar nº 123/2006, e demais legislações aplicáveis a este 
evento e nas condições e exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis ao 
assunto. 

 
3 – META FISICA 
3.1. Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para os fornecimentos de 
gêneros alimentícios/material de limpeza para atender a Prefeitura Municipal, para atender a demanda 
das secretarias do município. 

 

4 – LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS PRODUTO 
4.1. O local de entrega será na sede da secretaria de administração, com quantidade de atender 
02 (dois) dependendo da demanda pode aumentar a solicitação dos produtos para mais dias. 
4.2. O prazo do fornecimento será de 48 horas com a demanda para atender 02 (dois) dias, pós não 
contamos de espaço de armazenamento, na sede da prefei tutura municipal  no departamento 
de compras, só contará o prazo a partir do recebimento da ordem de fornecimento/requisição. 

 

 
 



 

 

 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A empresa que vier sagrar-se vencedora deste certame terá 10 (dez) dias 
para montar um estabelecimento ou ponto de atendimento se não estiver em um raio de 100 (cem) 
quilômetros de distância da Sede do Município de Água Azul do Norte, situada na PA-279, para 
justamente armazenar os itens que a empresa for declarada vencedora. 

 

5 – FORMA DE FORNECIMENTO 
5.1. Os fornecimentos provenientes deste registro de preços deverão ser 48 horas de forma imediata 
pós a demanda trata de gêneros alimentícios e não disponibilizamos de local de armazenamento, 
sempre que solicitados pelo setor de compras da Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte – PA. 

 
6 – DA VIGENCIA DO REGISTRO DE PREÇOS 
6.1. A ATA de registro de preços terá a validade de 12 meses, podendo ser firmado 
contrato/empenho para os fornecimentos registrados em ata durante este período. 

 
7 - DO ORGÃO GERENCIADOR DA ATA 

7.1. O gerenciamento da Ata referente a esta solicitação caberá a Secretaria de Administração de 
Água Azul do Norte-PA. 

 

8 – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
8.1 A ata de registro de preços poderá ser usada por todos os órgãos da administração pública, 
desde que autorizado expressamente pela Secretaria de Administração de Água Azul do Norte-PA 
observando o disposto no Decreto Municipal n.º 078, de 13 de abril de 2016 – Regulamento o 
Sistema de Registro de Preços no município de Água Azul do norte-PA. 

 

9 – DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 
9.1. A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão gerenciador do 
registro de preços, será formalizada pelo órgão interessado, por intermédio de instrumento 
contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento 
similar, conforme o disposto no art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993”, tal qual prevê o art. 11 do Decreto 
 federal nº 3.931/01, em conformidade com o Edital de licitação, do Termo de Referência, e da 
Proposta de Preços da empresa considerada vencedora. 
9.2. Por se tratar de Sistema de Registro de Preços o prazo de vigência do contrato será 
estabelecido no momento de solicitação de contratação da Empresa vencedora do certame, 
podendo este prazo ser prorrogado conforme art. 57 Inciso II da Lei 8666/93. 
9.3. O momento de contratação será um ato unilateral do órgão gerenciador da ata, e será definido 
conforme critérios e disponibilidade orçamentaria do mesmo, não cabendo a beneficiaria da ata 
exigir imediata contratação dos itens licitados, assim como a quantidade a ser contratada. 

 
10 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
10.1 A contratada deverá comprovar de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e 
compatível em características com o objeto da licitação através da apresentação de, no mínimo, 01 
(um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto. 
I. L icença da v igilância s anitária expedido pela sede da licitante. 
II. L incença do M eio A nbiente expedido pela sede da licitante. 

 
11 – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 



 

 

 
 
 
 
11.1. O fornecimento dos itens, será acompanhado e fiscalizado pelo Setor de Compras e Fiscal de 
Contratos. 

 
12 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
12.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, entregas, impostos, taxas, encargos, 
royalties, decorrentes do fornecimento do produto, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de 
Água Azul do Norte-PA. 
12.2. Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas durante todo o processo deste objeto. 
12.3. Substituir às suas expensas, todo e qualquer serviço executado em desacordo com as 
especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos, que vier a apresentar problema quanto ao 
resultado apresentado. 
12.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrente de sua culpa ou dolo até a entrega do produto. 
12.5. Responsabilizar-se pela fiel execução dos itens no prazo estabelecido. 
12.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a 
execução do contrato. 

 
13 – DA GARANTIA 
13.1. Todos o produto fornecido deverá possuir garantia de qualidade, de acordo com o Código de 
Defesa do Consumidor. 

 

14 – RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
14.1. Rejeitar todo e qualquer produto que não atendam aos requisitos constantes nas 
especificações na planilha descritiva e termo de referência; 
14.2. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato e/ou Empenho. 

 

15 – PENALIDADES 
15.1. Em caso de erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento 
contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Licitante ou a Contratada está sujeita 
às sanções dispostas em Lei e nos termos do contrato acertado entre as partes. 

 
16 – DO VALOR 
16.1. O valor máximo proposto pela Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA para atender as 
Secretarias Municipais para execução total dos objetos é de R$ 3.045.098,27 (tres minhões 
quarenta e cinco mil e noventa oito reais e vinte sete centavos). 

 

17 – DA ORIGEM DO RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
17.1. As despesas serão pagas com recurso próprio das Secretaria Municipal de Educação , secretaria 
de saúde , secretaria de assistencia social,  secretaria de meio ambiente e secretartia de administração 
(órgão gerenciador), por se tratar de Sistema de Registro de Preços (SRP) a indicação orçamentaria 
será feita no momento de lavratura do contrato. 

 
18 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
18.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após apresentação de nota Fiscal 
 
 



 

 

 
 
 
 discriminada de acordo com a Ordem de Fornecimento e acompanhada de medição comprobatória 
da execução assinada pelo responsável de fiscalização do contrato. 
18.2. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, em qualquer 
banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o 
número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 
18.3. Nenhum pagamento será efetuado a Empresa Contratada se a mesma não estiver em dias com 
suas regularidades fiscal e trabalhista. 

 

Responsável pela elaboração 

 
 

WESLLEY SOARES DA SILVA 

PREGOEIRO 

DECRETO N.º 026 DE 07 DE JANEIRO DE 2021 

 

Aprovo o Termo de Referência 

 

ERACLITO GESUINO DA PAZ  
Secretário Municipal de Administração 

Portaria n° 004 de 01 de JANEIRO de 2021 



 

 

 
 
 

 

 
 
 

Nº 
ITEM 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 
CUSTO 

UNITÁRIO 

1 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, LEITE, MARIA                                         2.735,00 pacote               5,53 

2 CAFÉ TORRADO E MOÍDO 250G                                                        2.350,00 pacote               5,65 

3 CONDIMENTO PARA CHÁ - CAMOMILA                                                   385,00 frasco               6,75 

4 CONDIMENTO PARA CHÁ - CANELA                                                     385,00 frasco               7,12 

5 CONDIMENTO PARA CHÁ - CRAVO                                                      385,00 frasco               7,43 

6 CONDIMENTO PARA CHÁ - ERVA DOCE                                                  390,00 frasco               6,55 

7 MARGARINA 1 Kg                                                                   665,00 unidade              14,63 

8 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, ÁGUA E SAL                                  2.725,00 pacote               5,40 

9 ACHOCOLATADO EM PÓ 400G                                                          410,00 unidade              10,66 

10 AÇÚCAR CRISTAL                                                                   1.185,00 pacote               7,90 

11 adoçante 100 ml                                                                  230,00 unidade              6,13 

12 COPO DESCARTÁVEL 50 ML PCT C/ 100                                                1.110,00 pacote               3,80 

13 COPO DESCARTÁVEL 200 ML PCT C/ 100                                               8.200,00 pacote               5,83 

14 COLHER DESCARTÁVEL PACOTE C/50 UNIDADES                                          4.420,00 pacote               5,30 

15 garfo descartável pacote com 50 unidades                                         920,00 pacote               6,06 

16 PRATO DESCARTÁVEL 21 CM FUNDO                                                    6.490,00 pacote               4,88 

17 
BALDE PLÁSTICO, EM POLIETILENO, ALÇA EM AÇO 
ZINCADO, CAPACIDADE 10 LITROS        

121,00 unidade              19,17 

18 PANO DE PRATO GRANDE                                                             650,00 unidade              11,08 

19 JARRA PARA ÁGUA 2 L                                                              48,00 unidade              23,58 

20 GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 2 LITROS                                               61,00 unidade              183,67 

21 COADOR DE PANO PARA CAFÉ                                                         282,00 unidade              5,83 

22 alcool etilico hidratado 1 litro                                                 620,00 unidade              12,13 

23 ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LITRO                                                        2.370,00 unidade              4,10 

24 
FLANELA EM 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 30 X 
50CM                          

980,00 unidade              4,43 

25 RODO PLÁSTICO 60 CM                                                              465,00 unidade              19,35 

26 limpador para vidros 500ml                                                       555,00 unidade              8,20 

27 PANO DE LIMPEZA GRANDE                                                           1.327,00 unidade              8,75 

28 ODORIZADOR DE AR 400 ML                                                          802,00 unidade              42,08 

29 DESINFETANTE 2 LITROS                                                            2.112,00 unidade              7,95 

30 VASSOURA DE NYLON                                                                482,00 unidade              20,33 

31 SABÃO EM PÓ 500 G                                                                2.425,00 unidade              6,68 

32 saco para lixo 50 litros pacote com 10 unidades                                  580,00 pacote               31,32 

33 saco para lixo 30 litros pacote com 10 unidades                                  580,00 unidade              26,87 

34 saco para lixo 100 litros pacoye com 5 unidades                                  580,00 pacote               29,63 

35 saco para lixo 15 litros pacote com 20 unidades                                  570,00 pacote               4,93 

36 PAPEL HIGIÊNICO 64X1                                                             655,00 fardo                83,25 

37 LUVA DE BORRACHA P LIMPEZA PESADA TAMANHO M                                      190,00 par                  13,55 

38 CESTO DE LIXO 15 LITROS                                                          167,00 unidade              26,66 

39 agua mineral garrafa 500ml 12x1                                                  1.000,00 fardo                49,00 

40 ÁGUA MINERAL NATURAL GARRAFÃO RETORNÁVEL 20L                                     5.298,00 garrafão             11,66 

41 REFRIGERANTES DE 2 LITROS                                                        1.950,00 unidade              10,63 

42 LEITE EM PÓ - PRODUTO EM PÓ INTEGRAL                                             155,00 quilo                38,70 

43 
ARROZ BRANCO SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, 
AGULHA, TIPO 1                  

910,00 pacote               30,13 

44 extrato de tomate 190g                                                           600,00 unidade              3,29 

                                     PLANILHA DESCRITIVA 



 

 

 
 
 

45 ervilha reidtratada em conserva 200g                                             250,00 unidade              4,17 

46 FARINHA DE MANDIOCA AMARELA PCT 1KG                                              360,00 quilo                6,63 

47 FEIJÃO TIPO 1, CARIOCA                                                           680,00 quilo                9,13 

48 FERMENTO BIOLÓGICO 10G                                                           400,00 unidade              2,12 

49 FERMENTO EM PO QUIMICO 100G                                                      300,00 unidade              4,38 

50 leite condensado 395g                                                            600,00 unidade              6,42 

51 MACARRÃO AMALIA PARAFUSO SEMOLA 500G                                             1.500,00 unidade              5,06 

52 farinha de milho flocada 500g                                                    300,00 unidade              3,40 

53 MILHO VERDE EM CONSERVA 200g                                                     590,00 unidade              3,78 

54 ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML                                                     900,00 unidade              9,66 

55 POLVILHO DOCE 1Kg                                                                970,00 unidade              8,42 

56 POLVILHO AZEDO                                                                   600,00 quilo                8,73 

57 SAL PRODUTO REFINADO, IODADO                                                     600,00 quilo                1,83 

58 mistura para bolo 450g                                                           600,00 pacote               7,75 

59 tempero para carne tipo sazon, 5g com 60g cx 12x1                                85,00 caixa                109,84 

60 TEMPERO COMPLETO DE 1KG                                                          240,00 pote                 11,88 

61 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO                                                    300,00 unidade              8,67 

62 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO                                                    380,00 unidade              6,50 

63 MARGARINA 500 G, BOA QUALIDADE                                                   750,00 unidade              8,87 

64 FUBÁ MIMOSO DE MILHO 500G                                                        200,00 pacote               4,36 

65 GELATINA 25g SABORES VARIADOS                                                    480,00 unidade              2,47 

66 leite líquido desnatado emb. papelão 1 litro                                     200,00 unidade              5,97 

67 MAIONESE 500g                                                                    320,00 unidade              8,10 

68 bombom de 1kg                                                                    300,00 pacote               44,17 

69 ALHO 1ª QUALIDADE                                                                810,00 quilo                30,78 

70 OVOS BRANCO CARTELA 30UNID                                                       500,00 unidade              23,46 

71 VINAGRE DE ÁLCOOL CLARO OU COLORIDO                                              340,00 frasco               4,30 

72 abacaxi.                                                                         800,00 quilo                3,50 

73 mamão papaia                                                                     400,00 quilo                5,97 

74 LARANJA TIPO PÊRA                                                                1.700,00 quilo                7,37 

75 melão                                                                            1.300,00 quilo                6,20 

76 limão de primeira in natura                                                      550,00 quilo                6,00 

77 bacia de alumínio 5l                                                             25,00 unidade              35,27 

78 CANECO LEITEIRA FERVEDOR                                                         25,00 unidade              84,00 

79 faca inox aproximadamente 5"                                                     25,00 unidade              21,78 

80 SABÃO EM BARRA 5X1                                                               510,00 pacote               10,13 

81 ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS                                                         290,00 unidade              4,08 

82 CAIXA DE ISOPOR, COM TAMPA, 50LTS                                                50,00 unidade              92,33 

83 CAIXA DE ISOPOR COM TAMPA 100 L                                                  50,00 unidade              135,00 

84 BATATA INGLESA                                                                   2.980,00 quilo                6,08 

85 CENOURA                                                                          1.480,00 quilo                5,32 

86 CHUCHU                                                                           950,00 quilo                4,75 

87 REPOLHO                                                                          1.730,00 quilo                4,75 

88 TOMATE                                                                           2.790,00 quilo                5,72 

89 CEBOLA                                                                           1.380,00 quilo                5,78 

90 pepino de primeira                                                               400,00 quilo                5,25 

91 FRANGO INTEIRO DE PRIMEIRA QUALIDADE CONGELADO                                   4.890,00 quilo                10,35 

92 
PEITO DE FRANGO SEM OSSO E CARTILAGEM DE PRIMEIRA 
QUALIDADE, CONGELADO           

2.000,00 quilo                21,30 

93 QUEIJO MUSSARELA                                                                 1.100,00 quilo                37,00 

94 SALSICHA MISTA RESFRIADA                                                         1.800,00 quilo                12,75 

95 linguiça mista tipo toscana                                                      1.500,00 quilo                33,62 



 

 

96 LINGUIÇA SUÍNA CALABRESA                                                         700,00 quilo                33,97 

97 
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSP, SEM GORDURA, SEM 
PELE                         

3.505,00 quilo                39,67 

98 carne bovina de segunda fresca                                                   2.000,00 quilo                35,97 

99 CARNE BOVINA COSTELA                                                             600,00 quilo                25,67 

100 CARNE BOVINA FIGADO                                                              400,00 quilo                15,30 

101 PANELA DE PRESSÃO 20L                                                            2,00 unidade              339,33 

102 PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS                                                      2,00 unidade              145,10 

103 PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO 30L C/ TAMPA                                           5,00 unidade              213,30 

104 BACIA DE ALUMÍNIO 10 L                                                           5,00 unidade              153,90 

105 CALDEIRÃO DE ALUMINIO C/ TAMPA 40 LITROS                                         3,00 unidade              401,33 

106 CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO COM TAMPA 30 LITROS                                        3,00 unidade              381,00 

107 COLHER EM INOX                                                                   210,00 unidade              4,80 

108 GARFO EM INOX                                                                    510,00 unidade              4,92 

109 PANELA DE ALUMINIO BATIDO 20 LITROS                                              5,00 unidade              480,33 

110 TABUA DE CORTE POLIETILENO MED. APROX 35X25X1 CM                                 5,00 unidade              41,93 

111 GARRAFA PARA CAFÉ 3,5 LITROS                                                     12,00 unidade              251,07 

112 BETERRABA                                                                        1.252,00 quilo                5,18 

113 pêra                                                                             100,00 quilo                14,50 

114 BATATA DOCE                                                                      660,00 quilo                5,97 

115 MAÇA VERMELHA                                                                    1.400,00 quilo                11,00 

116 uva                                                                              500,00 quilo                13,93 

117 BANANA PRATA                                                                     1.320,00 quilo                6,53 

118 MELANCIA                                                                         1.600,00 quilo                3,13 

119 banana da terra                                                                  1.000,00 quilo                5,85 

120 ABOBRINHA VERDE 1ª QUALIDADE                                                     160,00 quilo                6,52 

121 ARROZ TIPO AGULHINHA 5 Kg 6x1                                                    200,00 fardo                179,78 

122 FEIJÃO CARIOCA 1Kg 30x1                                                          200,00 fardo                268,40 

123 MACARRÃO PARAFUSO 20X1                                                           75,00 fardo                86,00 

124 MILHO VERDE EM CONSERVA 280 G 24X1                                               50,00 caixa                91,73 

125 EXTRATO DE TOMATES 24X1,350G                                                     50,00 caixa                90,27 

126 farinha de mandioca branca fina                                                  50,00 fardo                178,75 

127 fermento b iológico 50x1 embalagem de 10g cada                                   20,00 caixa                45,67 

128 FERMENTO QUIMICO EM PÓ                                                           20,00 caixa                119,27 

129 ISQUEIRO                                                                         125,00 unidade              6,11 

130 AÇÚCAR CRISTAL 15x2Kg                                                            200,00 fardo                77,86 

131 café torrado e moído 250g, 20x1                                                  100,00 caixa                102,00 

132 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO, 1 kg, 10x1                                        50,00 fardo                74,63 

133 farinha de trigo sem fermento 1kg, 10x1                                          50,00 fardo                66,30 

134 milho de pipoca 500g, 20x1                                                       15,00 fardo                85,00 

135 milho para canjica, 500g, 20x1                                                   15,00 fardo                64,33 

136 SAL REFINADO 1Kg 10x1                                                            40,00 fardo                24,90 

137 pimenta do reino em caroço 24x1, emb. 100g cada                                  2,00 caixa                168,93 

138 COLORAL 1Kg                                                                      50,00 quilo                21,97 

139 açafrão 24x100ml                                                                 10,00 caixa                32,30 

140 polvilho doce 1kg, 20x1                                                          50,00 fardo                152,67 

141 polvilho azedo 1kg, 20x1                                                         50,00 fardo                161,00 

142 suco tipo envelope, 240g cada, 12x1                                              200,00 fardo                44,73 

143 caldo de galinha min. 57g, cx c/ 6 und cada                                      70,00 caixa                8,47 

144 ÓLEO DE SOJA 900ml 20x1                                                          300,00 caixa                193,27 

145 margarina 1kg, 12x1                                                              20,00 caixa                176,23 

146 refrigerante cola 2lt 6x1                                                        200,00 fardo                64,65 

147 refrigerante de guarana pet 2lt 6x1                                              200,00 fardo                63,67 

148 ovos tipo extra branco                                                           50,00 caixa                228,29 



 

 

149 vinagre branco 900ml 12x1                                                        15,00 caixa                37,87 

150 azeitona sem caroço, 500g 12x1                                                   50,00 caixa                201,93 

151 LEITE CONDENSADO 395g 27x1                                                       55,00 caixa                148,41 

152 CREME DE LEITE 200g 24x1                                                         60,00 caixa                109,07 

153 pimenta do reino moida 24x1 emb. 100g cada                                       10,00 caixa                164,00 

154 chantilly de 1 litro                                                             50,00 unidade              19,77 

155 floco de milho fardo 30x1                                                        200,00 fardo                91,83 

156 erva doce 15x1                                                                   50,00 caixa                100,17 

157 suco de garrafa 12x1 embalagem de 500 ml                                         150,00 caixa                56,67 

158 achocolatado em pó 12x1 embalagem de 1kg                                         75,00 caixa                158,43 

159 leite em caixa 12x1 embalagem de 1litro cada                                     100,00 caixa                79,83 

160 AMENDOIM 500g                                                                    160,00 pacote               11,02 

161 anilina líquida 10ml 12x1                                                        5,00 caixa                31,87 

162 tempero para frango tipo sazon sache 5g, c/ 60g cx 12x1                          25,00 caixa                109,84 

163 oregano 24x1 embalagem 10g                                                       5,00 caixa                50,33 

164 amido de milho 500g 24x1                                                         25,00 fardo                206,87 

165 uvas passas 400g 24x1.                                                           5,00 caixa                216,63 

166 balinha 1 kg                                                                     100,00 unidade              12,40 

167 pirulito 1 kg                                                                    100,00 pacote               13,58 

168 cravo da india emb alagem com 100g                                               10,00 unidade              7,12 

169 emulsificante para alimentos 24x1                                                3,00 caixa                192,22 

170 liga neutra 24x1                                                                 3,00 caixa                190,87 

171 maionese 500g 24x1                                                               20,00 caixa                185,42 

172 BOLACHA DE SAL 400g 20x1                                                         230,00 caixa                101,93 

173 coco ralado seco sem açucar 24x1, emb. 100g                                      50,00 caixa                94,27 

174 molho shoyo 60ml 10x1                                                            5,00 caixa                40,67 

175 pó para fab ricação de sorvete caseiro varios sabores 100g                       10,00 unidade              22,15 

176 chocolate em barra 1kg                                                           50,00 barra                29,05 

177 biscoito doce tipo maisena 20x1 c/ 400g cada                                     200,00 caixa                98,93 

178 leite em pó 400g fardo 25x1                                                      100,00 fardo                390,52 

179 macarrão espaguete 20x1                                                          100,00 fardo                87,33 

180 açúcar refinado 1kg                                                              20,00 unidade              7,95 

181 Azeite de Oliva Extra Virgem 500mL | Caixa com 20 Unidades                       20,00 caixa                429,00 

182 Leite de Coco 600ml  Caixa com 12 Unidades                                       20,00 caixa                86,20 

183 chocolate granulado 70g 36x1                                                     25,00 caixa                103,33 

184 Abacaxi Em Calda Lata 400G Caixa Com 12 Unidades                                 25,00 caixa                152,07 

185 Ameixa Em Calda 150G Caixa Com 24 Unidades                                       25,00 caixa                207,58 

186 Molho de Tomate Pizza Sachê 340 gr Caixa com 24 Unidades                         20,00 caixa                90,67 

187 doce de leite pastoso 500g                                                       75,00 unidade              13,03 

188 
PÓ PARA PREPARO DE GELATINA SABORES MORANGO OU 
FRAMBOESA 25g                     

200,00 unidade              2,43 

189 mucilon de arroz                                                                 35,00 caixa                110,94 

190 mucilon de milho                                                                 35,00 caixa                111,61 

191 iogurte 1 litro, sabores diversos 12x1                                           20,00 caixa                113,96 

192 presunto tipo cozido carne suina                                                 350,00 quilo                54,66 

193 bacon defumado, carne suina                                                      100,00 quilo                38,83 

194 QUEIJO RALADO                                                                    860,00 quilo                35,65 

195 COSTELA BOVINA SEM GORDURA                                                       800,00 quilo                28,33 

196 DESINFETANTE 2 L 6X1                                                             320,00 caixa                50,48 

197 água sanitária 2 litros cx com 6                                                 50,00 caixa                31,67 

198 LIMPADOR MULTIUSO 500 ML 24X1                                                    110,00 caixa                90,87 

199 DETERGENTE 500ml 24X1                                                            440,00 caixa                58,22 

200 SACO PARA LIXO 30 LITROS                                                         280,00 fardo                124,93 

201 SACO PARA LIXO 50 LITROS                                                         290,00 fardo                118,27 



 

 

202 SACO PARA LIXO 100 LITROS                                                        130,00 fardo                126,33 

203 LIMPA ALUMÍNIO 500ml 24X1                                                        90,00 caixa                76,33 

204 PEDRA SANITARIA CAIXA C/ 60 UNIDADES                                             20,00 caixa                178,17 

205 pano para limpeza de piso, atoalhado minimo 90x50cm                              50,00 unidade              10,05 

206 Odorizador de Ambientes (Caixa com 12 unidades)                                  15,00 caixa                207,27 

207 multi inseticida 300 ml caixa com 12 unidades                                    50,00 caixa                223,47 

208 
ESPONJAS DE LÂ DE AÇO, CARBONO PARA USO DOMESTICO, 
39 G (14X1)                   

60,00 fardo                26,39 

209 Esponja para lavar louça, dupla face, c/ 110 x 70                                4.210,00 unidade              1,75 

210 sabonete cremoso líquido para mãos                                               50,00 unidade              27,33 

211 TOALHA DE ROSTO BRANCA 40X60 NO MÍNIMO                                           115,00 unidade              20,30 

212 avental branco                                                                   10,00 unidade              23,17 

213 CESTO DE LIXO C/ TAMPA E PEDAL 50 litros                                         5,00 unidade              100,30 

214 SABÃO EM BARRAS 200g                                                             90,00 caixa                97,13 

215 Limpa Pedras 2 Litros caixa com 6 Unidades                                       10,00 caixa                141,93 

216 VASSOURA DE PALHA, CABO EM MADEIRA                                               195,00 unidade              14,37 

217 Vassoura Lava Casa com cabo                                                      15,00 unidade              17,20 

218 sabonete sólido 90 gramas, caixa com 108 unidades                                15,00 caixa                256,31 

219 RASTELO EM FERRO                                                                 65,00 unidade              29,96 

220 alcool etilico hidratado 1 litro cx com 12                                       20,00 caixa                128,63 

221 amaciante 2 litros caixa com 6 unidades                                          20,00 caixa                94,65 

222 
ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASOS, COM SUPORTE PARA 
DESCANSO                          

190,00 unidade              11,73 

223 PÁ DE PLASTICO PARA COLETA DE LIXO                                               55,00 unidade              9,16 

224 vassoura ecológica                                                               15,00 unidade              29,00 

225 cesto com pedal 100 litros                                                       5,00 unidade              302,67 

226 pregador de roupas em madeira pct c/ 12 unidades                                 50,00 pacote               15,67 

227 LUSTRA MÓVEIS 200 ML                                                             190,00 unidade              8,10 

228 lenço umedecido, pote com 70                                                     100,00 pote                 12,05 

229 cera líquida 750 ml caixa com 12 frascos                                         20,00 caixa                74,53 

230 corda para varal nylon 10m                                                       15,00 unidade              11,43 

231 creme dental com flúor e cálcio 90g                                              100,00 unidade              5,58 

232 ESPONJA PARA BANHO                                                               500,00 unidade              5,22 

233 sabão em pói 1kg caixa com 20                                                    100,00 caixa                184,60 

234 Soda Caustica 99% (NaOH) 1kg                                                     15,00 unidade              19,66 

235 SHAPOO NEUTRO PARA CRIANÇA 480 ML                                                350,00 unidade              27,07 

236 CONDICIONADOR INFANTIL                                                           600,00 unidade              28,63 

237 TAPETE DE TECIDO MEDIDA MÍNIMA 40X60                                             80,00 unidade              57,83 

238 JOGO DE TAPETES OARA BANHEIRO                                                    20,00 unidade              109,45 

239 ESCOVA DENTAL INFANTIL                                                           2.450,00 unidade              6,13 

240 RODO DE ALUMÍNIO COM 2 B ORRACHAS 60 CM                                          100,00 unidade              46,17 

241 pá articulada para lixo                                                          15,00 unidade              11,07 

242 vassoura de pelo                                                                 15,00 unidade              18,93 

243 COPOS DESCARTÁVEIS 200ml 25x1                                                    250,00 caixa                159,92 

244 copos descartáveis 80 ml cx com 2500 unidades 25x1                               100,00 caixa                103,75 

245 guardanapo de papel 30x33cm                                                      20,00 caixa                102,17 

246 PAPEL TOALHA 2 ROLOS                                                             4.100,00 pacote               6,57 

247 prato descartável 23 cm poliestireno                                             50,00 caixa                224,17 

248 GARFO DESCARTÁVEL                                                                62,00 caixa                114,93 

249 COLHERES DESCARTÁVEIS 20x50x1                                                    95,00 caixa                99,00 

250 COPO DESCARTÁVEL 50 ML PCT 100 UND 20X1                                          95,00 caixa                180,33 

251 papel aluminio rolo 30cm x 5m de comprimento                                     150,00 unidade              6,90 

252 prato fundo tipo cumbuca poliestireno                                            50,00 caixa                137,40 

253 FILME PVC CAIXA C/ 24 UNID. 20cm x 15m                                           40,00 caixa                129,33 

254 ACHOCOLATADO 800 GR                                                              130,00 unidade              15,60 



 

 

255 AÇAFRÃO                                                                          30,00 quilo                20,53 

256 AVEIA EM FLOCOS 170g                                                             72,00 unidade              5,63 

257 BOLACHA DE LEITE 400g 20x1                                                       30,00 caixa                108,60 

258 CAFÉ MOÍDO E TORRADO 500g 10x1                                                   40,00 fardo                109,97 

259 COCO RALADO 1Kg                                                                  15,00 unidade              32,26 

260 FARINHA DE MANDIOCA FINA 500g                                                    150,00 unidade              6,30 

261 FARINHA LÁCTEA 400g                                                              70,00 unidade              11,82 

262 FERMENTO BIOLÓGICO 500g                                                          50,00 unidade              27,17 

263 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 250g                                                      100,00 unidade              6,52 

264 FUBÁ DE MILHO 1Kg                                                                60,00 unidade              7,13 

265 FLOCÃO DE MILHO 500g                                                             250,00 unidade              3,47 

266 LEITE EM PÓ 1Kg 10x1                                                             60,00 caixa                355,33 

267 LEITE INTEGRAL LIQUIDO 1Lt 12x1                                                  75,00 caixa                77,43 

268 LEITE DESNATADO LÍQUIDO 1Lt 12x1                                                 75,00 caixa                80,27 

269 LEITE NAN OU NESTOGÊNIO TIPO 1 400g                                              40,00 unidade              37,67 

270 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500g                                                     360,00 unidade              4,32 

271 MACARRÃO TIPO PADRE NOSSO 500g                                                   290,00 unidade              4,40 

272 MILHO DE CANJICA 500g                                                            145,00 unidade              3,45 

273 MIX DE CEREAIS 400g                                                              50,00 unidade              11,13 

274 MULTICEREAL INFANTIL 600g                                                        50,00 unidade              14,13 

275 AZEITE DE OLIVA 500ml                                                            50,00 unidade              23,13 

276 SUCO DE GARRAFA 200ml - SABORES VARIADOS                                         730,00 unidade              5,98 

277 SUCO EM PÓ 500g - SABORES VARIADOS                                               400,00 unidade              5,50 

278 TRIGO COM FERMENTO 1Kg 10x1                                                      45,00 fardo                71,30 

279 TRIGO SEM FERMENTO 1Kg 10x1                                                      45,00 fardo                59,63 

280 VINAGRE DE VINHO 750ml                                                           125,00 unidade              3,92 

281 ABACAXI                                                                          100,00 unidade              4,70 

282 ABÓBORA CABUTIÁ                                                                  190,00 quilo                6,62 

283 INHAME                                                                           240,00 quilo                6,42 

284 OVOS                                                                             150,00 cartela              20,30 

285 PIMENTÃO                                                                         70,00 quilo                7,27 

286 ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA DE 500ML                                            12.000,00 unidade              2,00 

287 
CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA SEM OSSO E SEM 
GORDURA                            

500,00 quilo                39,67 

288 FÍGADO BOVINO EM BIFES                                                           200,00 quilo                20,67 

289 FORRO PLÁSTICO                                                                   60,00 metro                23,48 

290 GARRAFA TÉRMICA 1,5 LITROS                                                       12,00 unidade              88,30 

291 GARRAFA PARA CAFÉ 1,5 LITROS                                                     15,00 unidade              68,33 

292 PRATO DE VIDRO FUNDO                                                             520,00 unidade              7,10 

293 FACA DE MESA EM INOX                                                             660,00 unidade              5,13 

294 PAPEL ALUMINIO 7,5mX30cm 25x1                                                    15,00 caixa                89,62 

295 PAPEL FILME 28cmX15m 25x1                                                        40,00 caixa                142,08 

296 PAPEL TOALHA 23cmX26cm 12X1                                                      80,00 fardo                79,60 

297 EMBALAGEM PLÁSTICA 2 KG                                                          1.500,00 unidade              30,47 

298 COPOS DESCARTÁVEIS 300ml 25x1                                                    85,00 caixa                191,58 

299 ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO 12x1                                                      505,00 caixa                52,29 

300 AMACIANTE 1 LITRO 12x1                                                           110,00 caixa                81,50 

301 AROMATIZADOR DE AR PARA AMBIENTE 360ml 6x1                                       15,00 caixa                106,60 

302 BORRIFADOR DE SOLUÇÕES 1 L                                                       50,00 unidade              22,05 

303 ESCOVA PARA LIMPEZA COM CERDAS EM NYLON                                          50,00 unidade              5,47 

304 INSETICIDA EM AEROSOL                                                            632,00 unidade              13,97 

305 SABÃO EM PÓ 2KG 12x1                                                             50,00 caixa                367,96 

306 SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100 LITROS 25x1                                          80,00 caixa                147,50 

307 SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50 LITROS 25x1                                           40,00 caixa                135,00 



 

 

308 SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30 LITROS 25x1                                           40,00 caixa                115,75 

309 SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15 LITROS 25x1                                           80,00 caixa                110,42 

310 CANELA EM PÓ 30G                                                                 300,00 unidade              4,80 

311 CHA DE CAMOMILA PCT C/ 5 SAQUINHOS                                               300,00 pacote               6,30 

312 
COLORAU (COLORÍFERO) PRODUTO OBTIDO DO PÓ DO 
URUCUM                              

120,00 unidade              2,73 

313 CRAVO DA INDIA 40G                                                               300,00 pacote               5,60 

314 EXTRATO DE TOMATE CONCENTRDO 340G                                                80,00 unidade              4,70 

315 
FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDO PARA O PREPARO DE CUSCUZ 
500GR                        

80,00 unidade              3,25 

316 LEITE EM PÓ INSTANTANEO MÍNIMO 400G                                              80,00 unidade              20,07 

317 MACARRÃO PARAFUSO 500G                                                           80,00 pacote               4,75 

318 MANDIOCA 1ª QUALIDADE                                                            60,00 quilo                7,55 

319 OVOS BRANCOS                                                                     50,00 dúzia                8,70 

320 VAGEM 1ª QUALIDADE                                                               60,00 quilo                6,65 

321 CARNE MOIDA CONGELAGA DE BOVINO                                                  80,00 quilo                38,33 

322 LINGUIÇA TIPO MISTA                                                              65,00 quilo                34,55 

323 LINGUIÇA DE FRANGO                                                               65,00 quilo                34,92 

324 ALCOOL 70 % LITRO                                                                400,00 litro                9,75 

325 LIMPADOR DE CERAMICA E AZULEJOS                                                  400,00 litro                11,57 

326 BACIA DE PLÁTICO MÉDIA 15 LITROS                                                 40,00 unidade              36,20 

327 BACIA DE PLÁSTICO PEQUENA MINIMO 3 L                                             40,00 unidade              24,66 

328 BALÃO PARA FESTA INFANTIL PCT C/ 50                                              150,00 pacote               11,83 

329 BALDE 10LT                                                                       60,00 unidade              19,17 

330 BALDE PLASTICO 20 LITROS                                                         60,00 unidade              35,08 

331 CAIXA TÉRMICA 34 LITROS                                                          10,00 unidade              57,25 

332 CAIXA TÉRMICA 18 LITROS                                                          10,00 unidade              36,87 

333 CERA LÍQUIDA PARA PISOS 750ML                                                    110,00 unidade              6,73 

334 CESTO DE LIXO C/ TAMPA E PEDAL                                                   120,00 unidade              35,66 

335 COPO DESCARTÁVEL 300 ML PCT C/ 100                                               1.600,00 pacote               6,66 

336 DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML                                                        600,00 unidade              2,61 

337 ESCORREDOR DE VASILHAS DE AÇO INOX                                               60,00 unidade              103,33 

338 ESPONJA DE AÇO 60G PCT C/8 UND                                                   400,00 pacote               2,08 

339 FLANELA 29CM X 49CM                                                              200,00 unidade              3,95 

340 FRALDAS DESCARTÁVEL TAMANHO G                                                    440,00 pacote               31,63 

341 FRALDAS DESCARTÁVEL TAMANHO M                                                    560,00 pacote               31,63 

342 FRALDAS DESCARTÁVEL TAMANHO P                                                    440,00 pacote               31,63 

343 GUARDANAPO ABSORVENTE 18X23 CM C/ 100                                            100,00 pacote               4,33 

344 HIDRATANTE PARA RECEM NASCIDO 200 ML                                             100,00 unidade              25,50 

345 LIMPA ALUMINIO 500 ML                                                            220,00 unidade              3,50 

346 LIMPA PEDRA 5 LITROS                                                             200,00 unidade              50,60 

347 LIMPA VIDRO 500 ML                                                               600,00 unidade              8,92 

348 LIMPADOR MILTI-USO 500 ML                                                        160,00 unidade              6,52 

349 PAPEL HIGIENICO PICOTADO 4 ROLOS                                                 2.000,00 pacote               5,35 

350 PILHA GRANDE PARA LANTERNA                                                       401,00 unidade              6,55 

351 PILHA MÉDIA                                                                      300,00 unidade              4,88 

352 PILHA PALITO AAA                                                                 450,00 par                  5,82 

353 RODO DE ALUMÍNIO 2 BORRACHAS 40 CM                                               80,00 unidade              43,77 

354 SABONETE LÍQUIDO 500 ML                                                          550,00 unidade              16,45 

355 SACO BRANCO EM TECIDO DE ALGODÃO                                                 100,00 unidade              10,13 

356 SACO PARA LIXO 15 LITROS                                                         110,00 fardo                128,33 

357 SHAMPOO PARA RECEM NASCIDO                                                       100,00 unidade              15,00 

358 SUCO INDUSTRIALIZADO CX C/ 1 LITRO                                               200,00 unidade              6,61 

359 VASSOURA DE PIACAVA C/ CABO                                                      50,00 unidade              19,87 

360 VASSORA LIMPA TETO                                                               30,00 unidade              23,67 



 

 

361 LATA DE ALUMÍNIO PARA MANTIMENTOS 10 L                                           10,00 unidade              72,43 

362 VASILHA DE PLÁSTICO COM TAMPA 2 L                                                10,00 unidade              20,00 

363 VASILHA DE PLÁSTICO COM TAMPA 8 LITROS                                           10,00 unidade              43,00 

364 CERA LIQUIDA CORES VARIADAS 6X1                                                  240,00 caixa                82,27 

365 LIMPADOR PARA VIDRO 500 ML (24X1)                                                30,00 caixa                157,47 

366 PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS                                                          240,00 fardo                77,95 

367 SABÃO EM PO 500G                                                                 150,00 caixa                151,07 

368 
HIDRÓXIDO DE SÓDIO (NAOH) ESCAMAS CARBOCLORO - SODA 
CÁUSTICA                     

120,00 quilo                22,16 

369 REFIL PARA LIMPEZA DE VIDRO                                                      15,00 caixa                143,80 

370 SABONETE                                                                         300,00 unidade              2,30 

371 CREME DENTAL INFANTIL COM FLÚOR 120G                                             600,00 unidade              8,82 

372 PRATO DESCARTAVEL                                                                65,00 caixa                107,33 

373 BORRACHA P/ PANELA DE PRESSÃO 10 L                                               60,00 unidade              16,47 

374 BORRACHA P/ PANELA DE PRESSÃO 4,5 L                                              120,00 unidade              11,13 

375 FÓSFORO CONTENDO NO MÍNIMO 40 PALITOS                                            60,00 maços                4,93 

376 PAPEL ALUMÍNIO 25x1                                                              14,00 caixa                117,33 

377 PAPEL FILME 25x1                                                                 15,00 caixa                118,98 

378 PLASTICO ESTAMPADO TIPO NAPA.                                                    150,00 metro                28,22 

379 PILHA PEQUENA AA                                                                 150,00 par                  6,05 

380 EMBALAGEM PLÁSTICA 10 KG                                                         30,00 pacote               47,30 

381 
SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, 25X35, EMBALAGEM COM 
1kg                            

70,00 quilo                33,36 

382 Saco Rafia 60x100 P/60kg Novo Liso                                               150,00 unidade              346,00 

 

VALOR TOTAL : 3.045.098,27 (TRES MILHÕES E QUARENTA E CINCO MIL NOVENTA E OITO REAIS E VINTE 
SETE CENTAVO) 

 
 
 

Água Azul do Norte-PA, 07 de junho de 2021. 
 
 
 
 
 

  _ 
WESLLEY SOARES DA SILVA 

PREGOEIRO 

DECRETO N.º 026 DE 07 DE JANEIRO DE 2021 



 

 

 
 
 
 

PROJETO BÁSICO – SÍNTESE 

 
A 

OBJETIVO: 
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), 

MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E OUTROS DIVERSOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS 

PRÉDIOS PÚBLICOS E TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE – PA. 

 
B 

JUSTIFICATIVA: 
. A aquisição dos materiais de copa e materiais de limpeza se faz necessária para abastecer a os 
predios publicos de todas as secretarias na sua demanda diaria ou semanal, pos não temos 
almoxarifado para armazenamento de maior periodo, a fim de atender a execução dos serviços 
de limpeza e copeiragem da da prefeitura e suas secretarias a ela vinculdada; 
A aquisição dos gêneros alimentícios se faz necessária para abastecer os orgão publicos, a fim de 
atender o consumo pelos servidores e gestores das secretarias que por fim tem sua demanda 
diaria de  reuniões, recepções e expediente; 
A aquisição de materiais de limpeza, copa e gêneros alimentícios por meio do Sistema de Registro 
de Preços é a opção adequada, pois os materiais serão solicitados de forma frequente e parcelada 
diariamente, conforme a necessidade de reposição dos materiais; 

 
C 

META FÍSICA 
Fornecimento de produtos alimentícios e material de limpeza para atender para atender a prefeitura  do município. 

 
D 

PERIODO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGITRO DE PREÇO: 12 (doze) meses. 

PENALIDADES: 

A contratada ficará obrigada a fornecer os itens objeto do contrato a partir da data de assinatura, mediante ordem de 
fornecimento devidamente assinada. O descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato sujeitará a licitante 
vencedora à multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, uma vez comunicados 
oficialmente. 

E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A contratada deverá comprovar de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatível em características 
com o objeto da licitação através da apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto. 

 
F 

VALOR ESTIMADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 
R$ R$ 3.045.098,27 (tres minhões quarenta e cinco mil e noventa oito reais e vinte sete centavos). 

EMPREITADA: ( ) Preço Global ( ) Preço Global (X) Preço unitário 
por lote 

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: ( ) Global ( ) Por lote ( X ) Por item 

 
G 

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Por se tratar de uma licitação para Registro de Preços só há necessidade de indicação da dotação orçamentária 
quando da contratação. 

H LOCAL DE FORNECIMENTO: NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL 

I RESPONSÁVEL PELO PROJETO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁGUA AZUL DO NORTE-PA. 



 

 

 
 
 
 

 

ANEXO II (MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS) 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE) 

 
Ref. 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2021-000019 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 000019/2021-SRP 

Objeto: 
A empresa: (razão social), devidamente inscrita no Ministério da 
Fazenda sob o CNPJ nº. _, com sede na (endereço 
completo), telefone, (xx) xxxx-xxxx, e-mail: (xxxxxxxx@xxxx.com), por intermédio de seu 
representante legal, Sr. (xxxxxxxxx) CPF nº (xxxx), apresenta a seguinte proposta comercial: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS 
contendo as especificações (de 

acordo c/ anexo i) 

UNIDADE QUANT MARCA VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

POR 
EXTENSO 

VALOR 
TOTAL 

        

        

VALOR GLOBAL  

VALOR GLOBAL POR EXTENSO 

Declarações: 
Declarar de que nos preços propostos encontra-se considerados e incluso todos os impostos, taxas, 
tributos, encargos sociais, frete até o destino, transporte, mão de obra e quaisquer outros descontos 
que venham a ser concedidos decorrente da prestação do fornecimento dos itens, sem ônus que 
porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação; 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
CONDIÇÕES DE ENTREGA: 
LOCAL DE ENTREGA: 
PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA: não inferior a 60 dias 

 

  /XX, _ de _ _ de 2021. 
 
 

 

Assinatura do Proponente 
OBS: Referido termo é apenas um modelo, podendo ser confeccionado de forma diversa pelos 

licitantes, desde que preenchidos os requisitos solicitados em edital 

mailto:xxxxxxxx@xxxx.com


 

 

 
 
 
 

 

ANEXO III 

MODELO – EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

Ref.: (identificação da licitação) 

 

 
................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

no............................ e do CPF no ....................................... , DECLARA, para fins de cumprimento do disposto 

no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos e mão-de-obra 

infantil. 

 
 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) . 

 
 
 

  , _ de de 20 . 

 
 
 

............................................................ 

(representante) 

 

 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 



 

 

 
 
 
 

 

ANEXO IV 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 

A empresa ................................................., inscrita no CNPJ nº. ............................... , por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) ........................................... , portador(a) da Carteira 

de Identidade nº............................e o CPF nº. ................................. , DECLARA, para fins legais, sob 

as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou 

empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial 

quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 

da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da 

citada Lei Complementar. 
 
 
 
 

 

  , _ de de 20 . 
 
 
 
 
 
 

Representante Legal 



 

 

 
 
 
 

 

ANEXO V 

M O D E L O 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE 
(declaração de habilitação) 

 
 

A empresa  , 

inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  _ _ _, sediada no endereço 

   , telefone/fax nº  , por intermédio do 

seu representante  legal Sr(a).  _ 

   , portador(a) da Carteira de 

Identidade nº e do CPF nº  , DECLARA que a empresa 

atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem 

como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e 

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

representante. 
 
 
 
 

 

  , _ de _ de 20 . 
 
 
 
 
 
 

  _ 
Representante Legal 



 

 

 
 
 
 

 
 

CONTRATO Nº    

 

ANEXO VI 
MINUTA DO CONTRATO 

 

O Município de Água Azul do Norte, através da Secretaria de Administração de Água Azul do Norte- 
PA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na AV. LAGO AZUL, S/N, inscrito no CNPJ 
(MF) sob o n.º 21.193.071/0001-28, representado pelo(a) Sr.(a). Gilberto da Costa Veloso, e de 
outro lado a empresa  _, inscrita no 
CNPJ (MF) sob o n.º _, estabelecida  , doravante 
denominada  simplesmente  CONTRATADA,  neste  ato  representada  por 
   , portador da Cédula de Identidade n.º _ _ e CPF 
(MF) n.º _, celebram o presente contrato, do qual serão partes integrantes o edital 
do Pregão n.º / e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se o 
CONTRATANTE e a CONTRATADA às normas disciplinares das Leis nºs.8.666/1993 e 
10.520/2002 e alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.  REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS 

E NÃO PERECÍVEIS), MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E OUTROS DIVERSOS, DE 
ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO 

MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE – PA.. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E DO VALOR DO CONTRATO 
1. Os preços do produto são aqueles constantes da Planilha apresentada pela CONTRATADA, 
sendo que o valor total do contrato é de R$ _ ( ). 
2. Os quantitativos indicados na Planilha constante do Anexo I do edital do Pregão n.° 
  / são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE 
qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento. 

3. As despesas oriundas do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária 
xxxxxxxxx. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS 
1. A CONTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e 
aceitos pela administração para execução do produto, contado do recebimento da autorização de 
serviço expedida pelo(a) Secretaria de Administração de Água Azul do Norte-PA. 
2. Eventuais retrabalhos deverão ser iniciados em até 48 horas a contar da notificação da 
FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, sem prejuízo de outros itens autorizados para execução. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL 
1. A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão nº / , realizado com fundamento 
na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da 



 

 

 
 
 

Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.º 
8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 
1. A vigência deste contrato será contada da data da sua assinatura, tendo início e vencimento 
em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 
1. Caberá ao CONTRATANTE: 

1.1 - Permitir acesso dos técnicos da CONTRATADA às instalações do CONTRANTANTE 
para execução dos produto constantes do objeto; 

1.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 
técnicos da CONTRATADA; 
1.3 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as 
especificações constantes do Anexo I do edital do Pregão n.° _/ _; 

1.4 - impedir que terceiros executem os produto objeto deste contrato; 
1.5 - solicitar que seja refeito o serviço que não atenda às especificações constantes 

do Anexo I do edital do Pregão n.° _/ _; 
1.6 - disponibilizar à CONTRATADA espaço físico em suas dependências para a 

execução de trabalhos simples, quando necessário; e 
1.7 - atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da 

Secretaria de Administração do CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 
1. Caberá à CONTRATADA: 

1.1 - responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes 
da execução dos serviços, tais como: 

a) salários; 
b) seguros de acidente; 
c) taxas, impostos e contribuições; 
d) indenizações; 
e) vale-refeição; 
f) vale-transporte; e 
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

1.2 - manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE 
quando em trabalho no órgão, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

1.3 - manter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, 
devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa 
ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE; 

1.4 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos móveis, e 
outros bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus 
técnicos durante a prestação dos serviços alvo deste contrato; 

1.5 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que 
praticada por seus técnicos no recinto do CONTRATANTE; 



 

 

 
 
 

1.6 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, os serviços efetuados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais usados; 

1.7 - providenciar, sem quaisquer ônus adicionais para CONTRATANTE, o transporte do 
mobiliário a ser recuperado, tanto na saída quanto no retorno ao seu local de origem, seguindo, para 
tal, as normas de controle de movimentação patrimonial do CONTRATANTE; 

1.8 - devolver os materiasi permanente para manutenção e reforma, sem ônus adicional 
para o CONTRATANTE; 

1.9 - refazer os serviços que forem rejeitados no prazo de 04 (quatro) dias úteis, 
contados do recebimento da comunicação; 

1.10 - reparar ou indenizar qualquer descaracterização de mobiliário decorrente de 
serviço executado pela 
CONTRATADA sem autorização prévia da Secretaria de Serviços Gerais do CONTRATANTE; 

1.11 - usar a melhor técnica possível para a execução dos serviços objeto deste 
contrato; 

1.12 - não remover os bens e acessórios do local onde se encontram sem o 
consentimento prévio e por escrito de servidor do Serviço de Manutenção e Reparos ou da Diretoria 
Técnica de Patrimônio do CONTRATANTE, quando for o caso; 
1.13 - fornecer todo o material necessário à execução dos itens objeto deste contrato, 
empregando sempre as materiais de primeira qualidade; 

1.14 - submeter à fiscalização do CONTRATANTE as amostras de todos os materiais 
a serem empregados nos serviços antes da sua execução; 

1.15 - comunicar à Secretaria de Serviços Gerais do CONTRATANTE qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

1.16 - obter todas e quaisquer informações junto à Secretaria de Serviços Gerais do 
CONTRATANTE necessárias à boa consecução dos trabalhos; 

1.17 - manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 
1. À CONTRATADA caberá, ainda: 

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 
própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o 
CONTRATANTE; 

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 
forem vítimas os seus empregados no decorrer do desempenho dos serviços ou em conexão com 
eles, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE; 

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, 
relacionadas a este contrato, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência; 
e 

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 
resultantes da execução deste 
contrato. 



 

 

 
 
 

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item 
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, 
nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia 
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

1.1 - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal 
do CONTRATANTE durante a prestação dos serviços, objeto deste contrato; 

1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste 
contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; 

1.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação dos produto 
objeto deste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
1. A execução dos serviços objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por do 
CONTRATANTE, designado para esse fim. 
2. O servidor do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou defeitos observados. 
3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 
solicitadas a autoridade competente da Secretaria de Administração de Água Azul do Norte-PA, em 
tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 
4. A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante a execução deste 
contrato, desde que aceito pela Administração do CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ATESTAÇÃO 
1.  A atestação da execução dos serviços caberá à servidor do CONTRATANTE designado para fim 
representando o CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DESPESA 
1. A despesa com a execução dos serviços de que trata o objeto deste Pregão, por se tratar de Sistema 
de Registro de Preços (SRP) a indicação orçamentaria será feita no momento de lavratura do 
contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO 
1. Executados e aceitos os itens, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor 
Financeiro da Secretaria de Administração de Água Azul do Norte-PA, situado na AV. LAGO AZUL, 
S/N, para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou 
cheque nominal ao fornecedor, até o 30º (trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos. 
2. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os 
itens fornecidos não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita. 
3. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato. 



 

 

 
 
 

4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, 
compensação financeira ou aplicação de penalidade ao CONTRATANTE. 
5. O prazo de pagamento da execução dos itens fornecidos será contado a partir da data final 
do período de adimplemento de cada parcela. 

5.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo 
adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x 
VP onde: 
EM = Encargos moratórios; 
N =  Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP  =  Valor da parcela pertinente a ser paga; 
I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 
I = TX ==> I = (6/100) ==> I = 0,00016438 

365  365 
TX - Percentual da taxa anual = 6% 

5.2 -  A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao 
da ocorrência. 
5.3 - O pagamento mensal dos itens somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota 
fiscal/fatura atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93, e 
verificação da regularidade da licitante vencedora junto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço - CRF. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
1. O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde 
que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 
justificativas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 
1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste contrato 
poderá ser aumentado ou suprimido ato o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto 
no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93. 

1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e 
1.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, 
exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações 
estabelecidas no contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) 
por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, 
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente. 
2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do 
CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

2.1 - advertência; 



 

 

 
 
 

2.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do 
objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação 
oficial; 
2.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração do CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir a Administração do CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 
3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às 
penalidades tratadas nos itens 1 e 2 desta cláusula: 

3.1 - pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito; 
3.2 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos 
serviços, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, contado da data da rejeição; e 
3.3 - por recusar refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não 
se efetivar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de rejeição. 
4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua 
inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais 
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 
5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 
pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no Item 3 desta 
cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 
6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração do CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de 
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO 
1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93. 
1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
2. A rescisão deste contrato poderá ser: 
2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, notificando-se a 
CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos; 
2.2 - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração do 

CONTRATANTE; ou judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA CONTRATADA 
1.  Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão n.º    /    , e aos termos das propostas da 
CONTRATADA. 



 

 

 
 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 
1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Água Azul do Norte, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos 
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 

Água Azul do Norte - PA, em de _ de 2021 
 

 

CONTRATANTE 
 

 

CONTRATADA 
TESTEMUNHAS: 

1. _ 
2. _ 



 

 

 
 
 

ANEXO VII 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°    

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 046/2021-SRP 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2021-000019 

 

No dia    _ de _  _ de 2021, Secretaria de Administração de Água Azul do 
Norte-PA, com sede , Água Azul do Norte – Pará, representado neste ato pelo 
Sr. _. RESOLVE registrar os preços ofertados pela Beneficiária da Ata, a empresa 
   _, CNPJ n°  , situada à  , 
Fone/Fax/E-mail:   _, neste ato representada pelo senhor , inscrito no CPF 
(MF) n° , RG n°  __ de acordo com a classificação por ela alcançada e 
nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital e anexos, sujeitando-se as 
partes às normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no vigente 
Decreto que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no Art. 15 da Lei n° 8.666, de 
21 de junho de 1993, Decreto Municipal n° XX, de XX de XXXXX de 201X, e das demais normas legais 
aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir: 
1. DO OBJETO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

(PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E OUTROS 
DIVERSOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E TODAS AS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE – PA. 
2. DOS PREÇOS E QUANTITATIVOS: Os preços registrados e as quantidades máximas a serem 
contratados por meio de contratos derivados desta Ata de Registro de Preços, previstos na 
legislação vigente, são os que seguem: 

Item Produto 
MARCA 

Quant. Unid. 
Preço 

unitário 
Preço total 

       

       

Preço Global  

2.2. Essas quantidades são as estimativas máximas das necessidades e/ou possibilidades anuais dos 
itens objeto desta Ata de Registro de Preços, não constituindo obrigação do órgão gerenciador, na 
contratação da totalidade dos itens e nem das quantidades indicadas. 
2.3. As contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços dependerão da disponibilidade 
orçamentária e financeira, da necessidade e da liberação do setor competente por parte da 
contratante. 
2.4. As especificações dos itens do objeto e as demais condições de execução são aquelas 
estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital e na proposta apresentada pela 
Beneficiária da Ata. 
2.5. A localização precisa, os prazos e as condições específicas do fornecimento dos itens estarão 
indicados na ordem de compras. A ser emitida pelo contratante, quando da efetiva aquisição dos itens. 
3. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: O Registro de Preços será formalizado por intermédio 
desta Ata de Registro de Preços e nas condições previstas no Edital. 
3.1. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 
3.2. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o órgão gerenciador não será 
obrigada a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação 



 

 

 
 
 

específica para a contratação pretendida, sendo assegurada preferência em igualdade de condições 
à Beneficiária da Ata. 
3.3. A Beneficiária da Ata terá o prazo de até 04 (quatro) dias úteis para assinar o(s) contrato(s), 
retirar a ordem de compras ou a nota de empenho, contados da convocação. 
3.4. A Beneficiária da Ata convocada que não comparecer para assinar o(s) contrato(s), retirar a 
ordem de compra ou a nota de empenho, no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações 
estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às sanções previstas no Edital. 
4. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Será permitida a adesão de órgãos não 
participantes desta Ata, até o limite individual de 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos 
registrados e, na totalidade das adesões, até o dobro dos quantitativos registrados, conforme 
legislação vigente. 
5. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS: Os preços registrados nesta Ata de 
Registro de Preços serão fixos e irreajustáveis pelo prazo de 12 (doze) meses da data de 
recebimento das propostas. 
Após esse período os preços serão reajustados com base no reajuste de preços ocorrido no 
mercado, mediante comprovação através de documentos oficiais. 
5.1. O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo, cujos preços foram registrados, cabendo ao órgão 
gerenciador promover as negociações junto à Beneficiária da Ata, observadas as disposições legais. 
5.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, o órgão gerenciador convocará a Beneficiária da Ata para negociarem a redução dos 
preços aos valores praticados pelo mercado, observadas as disposições legais. 
5.3. Frustrada a negociação, a Beneficiária da Ata será liberada do compromisso assumido. 
5.4. Na hipótese anterior, o órgão gerenciador convocará os demais fornecedores visando igual 
oportunidade de negociação. 
5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Beneficiária da Ata, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão 
gerenciador poderá liberar a Beneficiária da Ata do compromisso assumido, caso a comunicação 
ocorra antes da ordem de compra, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados. 
5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá à revogação da Ata de 
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da aquisição mais vantajosa. 
6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: A Beneficiária da Ata terá seu registro 
cancelado quando: 
6.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços. 
6.2. Não retirar a ordem de compra ou nota de empenho ou não assinar o contrato no prazo 
estabelecido pelo contratante, sem justificativa aceitável; 
6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 
6.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 87 da Lei n° 8.666/1993 ou no Art. 
7° da Lei n° 10.520, de 2002. 
6.5. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, será formalizado por despacho da autoridade superior da contratante. 
6.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e 
justificados por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor. 



 

 

 
 
 

7. DAS CONDIÇÕES GERAIS: As condições gerais do fornecimento dos itens, tais como 
especificações, os prazos, as obrigações do Secretaria de Administração de Água Azul do Norte- 
PA e da Beneficiária da Ata, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no 
Edital da licitação e seus anexos, em especial o Termo de Referência, e na proposta apresentada pela 
Beneficiária da Ata. 
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente Ata de Registro de Preços em 03 
(três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são 
assinadas pelas representantes das partes, Secretaria de Administração de Água Azul do Norte-PA 
e Beneficiária da Ata. 

 

Água Azul do Norte - Pará, em de_ de 2021. 
 

 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE 

ÁGUA AZUL DO NORTE-PA 

 BENEFICIÁRIA DA ATA 
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