
 

 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU 
CNPJ: 22.953.681/0001-45 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 02, centro, Dom Eliseu/PA - CEP: 68.633-000 - Fone: (94) 3335-2210  

 
 

EDITAL 

 

PREGÃO ELETRONICO Nº 9/2021-0010 

 
PROCESSO Nº  920210010-PMDE 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº  9/2021-0010 
TIPO:  Menor preço por Item 
MODO DE DISPUTA:  Aberto e Fechado 

OBJETO: 

Aquisição de gêneros alimentícios secos, estocáveis e perecíveis, para 
compor o cardápio nutricional dos alunos matriculados nas unidades de 
ensino da rede pública de Dom Eliseu - PA, contemplados com o programa 
nacional de alimentação escolar – PNAE, para o ano letivo de 2021. 

SOLICITANTE:  Secretaria Municipal de Educação de Dom Eliseu - SEMED. 

 

 

 
 

O Município de Dom Eliseu, Estado do Pará, inscrito no CNPJ sob nº 22.953.681/0001-45, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Lazer, torna público que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, 
do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, com base na Lei Federal n° 10.520/02, 
Decreto Federal n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei nº 
11.947/2009, Resolução nº 26, de 17 de junho de 2013, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, 
aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n° 8.666/93, de 21/06/93, e Lei Complementar nº 123/2006. 

 

O PREGÃO ELETRÔNICO será conduzido pelo PREGOEIR João de Deus de Aquino, auxiliado 

pela EQUIPE DE APOIO, conforme designações contidas da Portaria nº 002/2021. 
 

O PREGÃO ELETRÔNICO será realizado dia 17 de maio de 2021. 
 

INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: as 08h00min do dia 04 de maio de 2021. 
FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: as 09h00min do dia 17 de maio de 2021. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: as 09h30min do dia 17 de maio de 2021. 

 

Site por meio do qual será realizado o presente PREGÃO ELETRÔNICO: 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

 
 

2.1. A presente licitação tem como objeto a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS, 
ESTOCÁVEIS E PERECÍVEIS, PARA COMPOR O CARDÁPIO NUTRICIONAL DOS 
ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DE DOM 
ELISEU - PA, CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR – PNAE, PARA O ANO LETIVO DE 2021, conforme especificações constantes do Termo de 
Referência (Anexo I) deste Edital e demais anexos. 

1. PREÂMBULO 

Observação: Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público, 

que impeça a realização do Pregão na data acima marcada, a data de abertura da licitação será 

prorrogada no portal de compras públicas, sendo publicado o aviso de prorrogação no Portal da 

prefeitura e no Diário Oficial da União. 

2. OBJETO 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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2.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência – Anexo I deste Edital, 
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 
 
2.3. Em se tratado de merenda escolar, haverá apresentação de Amostras para análise dos Produtos oferecidos pelos 
licitantes, que obedecerá aos critérios estabelecidos pelo FNDE, responsável pelo PNAE, nas conformidades do Art. 33,  
parágrafo 5º, da Resolução nº 26, de 17 de junho de 2013, que estabeleceu, como um dos procedimentos para o controle 
de qualidade da alimentação servida aos escolares, a aplicação de análise dos produtos por parte das entidades executoras. 
 

a) da apresentação de amostras: 
 

a.1. As amostras dos produtos correspondentes a cada um dos itens dispostos no ANEXO I deste Edital serão avaliadas 
e inspecionadas pelo departamento competente, utilizando-se por base os critérios objetivamente definidos no Termo de 
Referência para aceitação do objeto, o qual emitirá o relatório de análise informando a aceitação ou recusa dos respectivos; 

 
a.1.1. As amostras correspondentes aos itens deverão estar acompanhadas de suas respectivas Fichas Técnicas; 

 

a.1.2. As amostras apresentadas serão fotografadas e ficarão retidas na Secretaria Municipal de Educação, para posterior 
doação. 

 

a.1.3. As amostras deverão ser apresentadas em embalagem original e intacta contendo as seguintes informações, por 
escrito e em separado, não sendo aceita somente a embalagem, assinado por técnico responsável: 

 
a) Identificação do produto; 

b) Marca; 

c) Nome e endereço do fabricante; 

d) Ingredientes específicos; 

e) Tabela nutricional; 

f) Data de embalagem; 

g) Número do lote e/ou data de validade (tempo de vida útil); 

h) Peso líquido (como o solicitado no termo de referência); 

i) Data de fabricação. 
 

a.1.2. A Prefeitura Municipal de Dom Eliseu/PA; reserva-se o direito de solicitar a proposta final e a amostra dos itens 
(detalhados) para análise, e o licitante vencedor se obriga a encaminhá-la no prazo máximo de 48 (horas), contado a 
partir da convocação de anexo feita pelo PREGOEIRO no Portal de Compras Públicas. 

 

 

 

3.1. O Critério de julgamento, buscando a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, será o de MENOR 
PROÇO POR ITEM. 

 

 
 

4.1. Poderão participar deste pregão: 
 

4.1.1. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que atendam às condições deste Edital e seus anexos, 
inclusive quanto à documentação, e estejam devidamente credenciadas perante o Portal de Compras Públicas, para acesso 
ao sistema eletrônico; 

 

4.1.2. Pessoa Jurídica sob a condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento 
diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, deverá ser comprovada mediante apresentação de Declaração 
firmada pelo representante legal da empresa, ratificando não haver nenhum dos impedimentos previstos no art. 3º, §4º, da 

3. TIPO DO JULGAMENTO: 

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
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referida lei. A falta de entrega desta declaração indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei 
Complementar nº. 123/2006. 

 
4.1.3. As empresas que pretenderem se beneficiar do regime diferenciado previsto pela lei nº 123/2006 deverão enviar a 
declaração em questão por meio do sistema eletrônico. 
4.1.4. Como requisito para participação neste Pregão, a licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, 
que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus Anexos e que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação definidos neste Edital. 

 
4.1.5. A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições deste edital. 

 
 

 
 

6.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, que são 
obtidas junto ao provedor do sistema, para acesso ao sistema eletrônico no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, 
onde, também, deverão se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento e, ainda, receber instruções detalhadas 
para sua correta utilização. 

 
6.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da licitante ou de seu representante 
legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico, não cabendo 
ao provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal de Dom Eliseu/PA responsabilidade por eventuais danos decorrentes do 
uso indevido da chave de identificação e senha, ainda que por terceiros. 

 

6.3. É admitido apenas um representante por proponente. 
 

6.4. A ausência da documentação referida ou a apresentação em desconformidade com as exigências previstas acarretará 
em inabilitação perante o presente pregão eletrônico. 
 

6.5. ENTENDE-SE POR DOCUMENTO CREDENCIAL: 
 

 

a) Contrato social, de acordo com a Lei nº 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) quando a pessoa credenciada for sócia, 
proprietária, dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos 
e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

 
b) Procuração ou documento equivalente do licitante, com poderes e firma reconhecida, para que a pessoa credenciada 
possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste pregão, assim como formular ofertas e lances, negociar preços, 
declarar a intenção de interpor recursos relativos a este pregão, acompanhada do estatuto/contrato social; 

 

c) RG E CPF do representante e dos sócios; 
 

d) Cartão CNPJ. 
 

e) Comprovante de opção pelo simples obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal. 
 

f) Enquadramento de ME/EPP emitido pela junta comercial. 

OBS: Os documentos que não possuírem prazo de validade para o 

credenciamento, será considerado com prazo de, no máximo, 30 dias, 

contados a partir da abertura do certame. Exceto a certidão expedita pela 

junta comercial. 
 

6.6. A empresa deverá apresentar uma única razão social, um único CNPJ, não podendo filial ou subsidiária substituir 

6. CREDENCIAMENTO 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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matriz, quando esta for a licitante e vice-versa; 
6.7. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante; 

 

6.8. É indispensável a prática dos atos por meio do licitante ou seu representante legal; 
 

6.9. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta Licitação: 
 

6.9.1. Empresas em consórcio, sob qualquer forma; 
 

6.9.2. Empresa que tiver contrato rescindido por inadimplência em fase de execução e/ou suspensa de licitar, com qualquer 
órgão, de qualquer esfera Governamental; 

 

6.9.3. Empresa sob falência ou recuperação judicial; 

6.9.4. Servidor ou dirigente do órgão contratante, ou responsável pela licitação, autor do projeto, empresas suspensas ou 
declaradas inidôneas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU-PA ou por qualquer outro órgão da 
administração pública direta ou indireta, Federal, Estadual e Municipal. 

 

 
7.1. A proposta de preços deverá apresentar o número deste PREGÃO ELETRÔNICO e ser elaborada de acordo com o 
anexo I, contendo: 

 
a) Razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, dados bancários, telefone e e-mail para contato; 

 

b) Descrição detalhada do objeto deste PREGÃO ELETRÔNICO, em conformidade com as especificações contidas no 
ANEXO I; de forma precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de 
um resultado do subitem; 

 

c) Prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos; 
 

d) Preço unitário e total por itens, expresso em moeda corrente nacional, em algarismo fixo e irreajustável, sem inclusão de 
qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, nos termos da planilha de preços; em caso de divergência entre os 
valores unitários e totais, serão considerados os primeiros; 

 

e) Indicação da MARCA dos materiais ofertados e demais especificações que possibilitem evidenciar com absoluta clareza, 
o produto ofertado; 

 

f) Incluir nos preços propostos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto 
deste PREGÃO, envolvendo, entre outras despesas, tributos de qualquer natureza, frete, embalagem etc., exceto quanto 
aos preços nas hipóteses de desequilíbrio econômico-financeiro previsto na legislação incidental. 

 
7.2. É facultado à proponente cotar todos ou quaisquer dos itens integrantes do objeto do PREGÃO, não sendo admitido, 
todavia cotação inferior à quantidade prevista no item ou itens sem cotação. 

 

7.3. A proposta contida deverá ser apresentada, também, com as seguintes informações: 
 

7.3.1. Emitida por computador ou datilografada, em papel timbrado da empresa, redigida com clareza, sem emendas, 
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas; 

 

 

8.1. A licitante deverá encaminhar os documentos de proposta e habilitação exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
até a data e horários marcados para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de 
recebimento de propostas. 

 

7. CONTEÚDO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

8. DO ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS 
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8.2. Até a data e hora estabelecida para a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta, bem como 
a documentação anteriormente encaminhada. 
 

 

 
 

9.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo PREGOEIRO, ocorrerá na data e na hora indicadas no 
preâmbulo deste Edital, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

9.2. A comunicação entre o PREGOEIRO e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante mensagens em campo próprio 
do sistema eletrônico. 

 

9.3. Cabe à 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 qualquer mensagem emitida pelo 
sistema ou de sua desconexão. 

 

 

10.1. O PREGOEIRO verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estiverem 
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

 

10.2. Serão desclassificadas as propostas de preços que: 
 

a) Não atenderem às exigências deste Edital; 
 

b) Apresentarem, após a fase de lances ou negociação, valores superiores à média de preços da pesquisa de mercado. 
 

10.3. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo 
real por todos os participantes. 

 
10.4. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 
 
10.5. Os erros, equívocos e omissões havidas nas cotações serão de inteira responsabilidade do proponente, não lhe 
cabendo, em caso de classificação, eximir-se do fornecimento do objeto da presente licitação. 

 

 

11.1. A etapa competitiva será aberta na data e na hora indicada no primeiro parágrafo deste edital, a partir da qual as 
licitantes classificadas poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 
informadas do recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 

11.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, 
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema. 

 

11.3. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema. 
 

11.4. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, 
vedada a identificação da ofertante. 

 

11.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total 
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

 

11.6. Durante a fase de lances, O PREGOEIRO poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerado 
inexequível. 

 
11.7. O modo de disputa adotado será o modo aberto, o qual, durante 10 minutos, serão dados lances livres, abertos e 

9. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

10. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

11. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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sucessivos, sendo que, havendo lances nos últimos 2 minutos da disputa, a etapa será automaticamente prorrogada por 
mais 2 minutos. Não havendo novo lance(s), passados os 2 minutos, o sistema encerrará a competição automaticamente. 
 

11.8. Se ocorrer a desconexão do PREGOEIRO no decorrer da etapa de lances e o sistema eletrônico permanecerem 
acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

 

11.9. No caso de a desconexão do PREGOEIRO persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será 
suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

11.10. Após o encerramento da etapa de lances, O PREGOEIRO poderá encaminhar contraproposta diretamente à 
licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de 
julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste 
Edital. 

 

11.11. Encerrada a etapa de lances, quando houver, O PREGOEIRO examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação, consoante média de preços da 
pesquisa mercadológica. 

 

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

11.13. São obrigações dos licitantes acompanhar as mensagens e ficarem atentos ao chat após a fase de lances, para 
uma possível negociação imediata dos itens que estiverem com valor acima do estimado. 

 

11.14. Em caso de a licitante não responder de forma imediata no chat à tentativa de uma possível negociação de um item 
com valor acima do estimado, fica a critério do PREGOEIRO recusar a proposta e convocar a licitante remanescente em 
ordem de classificação, ou cancelar o item de forma justificada, caso entenda ser inviável a negociação. 

 

11.15. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital. 
 

11.16. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 
mercado acrescidos dos respectivos encargos. 

 

11.17. O PREGOEIRO poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de 
Dom Eliseu/PA ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para verificar a aceitabilidade das propostas caso 
tenha alguma dúvida. 

 

11.18. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade de preço, o PREGOEIRO 
convocará anexo da respectiva licitante para o encaminhamento do catálogo e da proposta reajustada. 

 

11.19. Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o PREGOEIRO examinará 
a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda 
a este Edital. 

 
11.20. Se a proposta subsequente estiver com o valor muito acima da média, ou mesmo, muito acima da melhor proposta 
anterior, caberá ao PREGOEIRO analisar se é viável tentar negociar ou não o item em questão, podendo de forma 
justificada, cancelar o item. 

 

11.21. Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços manifestamente 
inexequíveis. 

 

11.22. Os critérios de aceitabilidade são cumulativos, verificando-se tanto o valor global quanto os valores unitários 
estimativos da contratação. 

 
11.23. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de 
documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste 

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

11.24. As propostas com valor unitário ou global superior ao estimado poderão ser aceitas, caso houver justificativa 
expressa do Setor Demandante e/ou do PREGOEIRO. 

 

11.25. O PREGOEIRO poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria de 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

 

12.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em 
primeiro lugar, O PREGOEIRO verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto 
à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 
cadastros: 

 

12.2 - CONSULTA CONSOLIDADA DE PESSOA JURÍDICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 
 

12.3 - Constatada a existência de sanção (abrangendo inclusive as ocorrências impeditivas indiretas) no cadastro referido 
no subitem anterior, O PREGOEIRO reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 

 

12.4. 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 duas (2) horas, sob pena de inabilitação. 

 

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

 

12.4.2. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos 
os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 
forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

12.4.3. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes 
ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 
12.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada em relação aos documentos 
relacionados a seguir: 

 

I - HABILITAÇÃO JURIDICA 
 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 

b) Contrato social de acordo com a Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro), cujo objeto social enquadre ao 
objeto da licitação; 

 
c) Ato Constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
empresariais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

c.1. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação; 
 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

f) Documentos de identificação dos sócios da empresa e do representante legal da licitante; 
 

12. DA HABILITAÇÃO 
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II - REGULARIDADE FISCAL 
 

a) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ); 
 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto do certame; 

 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 
 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão 
Positiva com efeito de Negativa, de todos os Tributos. 

 

d.1) As empresas cujo município sede não faça constar todos os tributos em uma mesma certidão, deverão apresentar 
quantas certidões sejam necessárias, para comprovação de sua situação em relação a todos os tributos. 

 
d) Alvará de Funcionamento. 

 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, consistente na apresentação da Certidão Negativa de Débitos expedida 
pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de Dívida Ativa com a União; 

 

f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT da Licitante, perante a Justiça do Trabalho, em cumprimento à Lei 
Federal nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, acompanhado também da Certidão Eletrônica de 
Infração Trabalhista; 

 

12.6. Declaração da licitante no sentido de que não pesa contra si a superveniência de fato impeditivo para contratar com 
o Poder Público, sob as penalidades legais, conforme prescreve o § 2º, Art. 32, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
12.7. Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal da República Federativa 
do Brasil (CRFB/88), assinada por representante (s) legal (is) da empresa, conforme consta do anexo IV deste Edital. 

 

12.8. Não será aceito solicitação de substituição de documento àquele exigido no presente edital e seus anexos. 
 

III - QUALIFICAÇÃO ECONOMICA E FINANCEIRA 
 

a) Certidão Negativa de Falência ou de Recuperação Judicial, expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa 
do licitante juntamente com a certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e 
concordatas existentes na sede do licitante e Certidão Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou 
que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão; 

 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigível e apresentado na forma da Lei, 
devidamente registrado na junta comercial. Para fins deste Edital, os valores constantes no balanço patrimonial poderão 
ser corrigidos por índices oficiais, quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.  Na 
hipótese de atualização ou aumento do patrimônio líquido, o licitante terá que, obrigatoriamente, apresentar documentação 
que o altere, devidamente registrada e arquivada na junta comercial; 
 
c) termo de abertura e encerramento do livro diário, exceto para MEI. 

 
d) A real situação financeira do proponente será verificada com base nos Índices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente, 
Solvência e Endividamento, demonstrada por memória de cálculo, através da apresentação dos cálculos abaixo, por 
profissional competente: 

 

- Índice de Liquidez Geral (ILG) não inferior a 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula: 
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AC + RLP 
ILG = ----------- ≥ 1,0 
PC + ELP 

- Índice de Liquide 
z Corrente (ILC) não inferior a 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula: 
AC 
ILC = -------- ≥ 1,0 
PC 
-Índice de Endividamento Geral (IE) não superior a 0,50 (cinquenta centésimos), obtido pela fórmula: 
PC + ELP 
IEG = --------- ≤ 0,50 
Onde: 
AC - Ativo Circulante 

RLP - Realizável a Longo 

Prazo PC - Passivo 

Circulante 

ELP - Exigível a Longo 

Prazo AT - Ativo Total 
 

f) Os Balanços deverão conter as assinaturas do(s) representante(s) legal(is) e do contador responsável da Proponente, 
devidamente registrados na Junta Comercial; 

 

g) As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenham balanço de encerramento do exercício, 
deverão apresentar demonstrações contábeis consolidando seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativo ao 
período de sua existência; 

 

h) Para sociedade anônima, cópia autenticada da publicação do balanço patrimonial em Diário Oficial ou jornal de grande 
circulação da sede do licitante. 

 

i) Demonstrações contábeis realizados/elaborados via Escrituração Contábil digital através do Sistema Público de 
Escrituração Digital - SPED deverão ser apresentados com autenticação da Junta Comercial; 

 

j) O Contador/Técnico em Contabilidade referido a alínea “d” acima deverá estar legalmente habilitado junto ao Conselho 
Regional de Contabilidade. 

 

l) Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Contabilidade (Contador/Técnico em Contabilidade) com data 
do mesmo período do registro do Balanço e outra no prazo de validade, na data prevista para a realização da abertura do 
certame 

 
m) Certidão de Regularidade Profissional do Conselho Regional de Contabilidade (CRC). 

 
n) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima aludidas, 
comprovando estar o mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente 
certame; 

 

o) Certidão Especifica, emitida pela Junta Comercial, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do 
presente certame; 

 
p) Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura 
do presente certame; 

 

IV - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

Além dos documentos de habilitação, a licitante deverá apresentar, sob pena de inabilitação, os seguintes documentos: 
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a) Quando se tratar de produtos importados, os documentos a serem apresentados deverão ser equivalentes aos exigidos 
neste EDITAL para o produto, autenticados pelo respectivo Consulado, traduzidos para o Português por tradutor 
juramentado devidamente identificado e qualificado, assim como comprovante de autorização de importação do produto 
expedido por órgão oficial; 

 
b) Apresentar Atestado(s) de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito privado (com firma reconhecida), 
ou público, comprovando aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades 
e prazos com o objeto da licitação; 

 

c) Apresentar declaração própria do licitante, que possui estrutura e condições para fornecer o objeto licitado, em 
conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos. 

 

d) Apresentar declaração de que os produtos cárneos, (bovinos e aves) são originários de estabelecimentos frigoríficos 
submetidos à Fiscalização Sanitária Federal, estadual ou municipal, conforme disposto em Lei nº. 7.889 de 23 de novembro 
de 1989; 

 

e) Para produtos de origem animal, será exigido também Certificado de registro no SIF/DIPOA, SIE e/ou SIM do produto e 
do fabricante, deverá também ser apresentada ficha técnica para confrontação e análise nutricional dos produtos ofertados 
(exigido no ato da amostra). 

 

e.1) os documentos citados acima no disposto “g” poderão ser apresentados em cópia. 
 

f) No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, quando desejar os benefícios da Lei Complementar 123/2006, 
quando optante pelo Simples Nacional, deverá apresentar comprovante pelo Simples Nacional emitido pela Secretaria da 
Receita Federal; 

 

Obs1: Fica Facultado a esta equipe de pregão diligência à entidade expedidora para comprovação 

da veracidade dos atestados de capacidade técnica apresentados. 
 

Obs2: O PREGOEIRO ou a autoridade superior poderá solicitar esclarecimentos e promover 

diligências, em qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para atendimento, 

destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo. 
 

 

13.1. O Edital poderá ser consultado por qualquer interessado nos sítios www.domeliseu.pa.gov.br e 
www.portaldecompraspublicas.com.br e na Sala da Comissão Permanente de Licitações do Município de Dom Eliseu-PA, 
situada à Av. JK de Oliveira, nº 002, CEP: 68.633-000, Dom Eliseu, Estado do Pará, de segunda a sexta-feira, das 08:00 
às 14:00hs. 

 
13.2. O AVISO DE EDITAL será publicado no Diário Oficial da União - INCOM, Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Pará - FAMEP, no Jornal Amazônia (Jornal de Grande Circulação do Estado do Pará). 

 

 

14.1. É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato convocatório do Pregão 
e seus anexos, podendo, até mesmo, envolver a solicitação de cópias da legislação disciplinadora do procedimento, cujo 
custo da reprodução gráfica será cobrado, observado, para tanto, o prazo de até 03 (três) dias úteis anteriores à data 
fixada para recebimento das propostas. 

 
14.2. O PREGOEIRO responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de 
recebimento do pedido. 

 

14.3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a 
administração. 

13. CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL 

14. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL 

http://www.domeliseu.pa.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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14.4. Tanto a solicitação de esclarecimentos quanto as respostas do PREGOEIRO ocorrerão por meio do seguinte site: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

 

15.1. É facultado a qualquer pessoa impugnar os termos do edital do PREGÃO, por meio eletrônico, na forma prevista no 
Edital, observado, para tanto, o prazo de até 03 (três) úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 

 

15.2. A decisão sobre o pedido de impugnação será proferida pelo PREGOEIRO (auxiliado pelos setores técnicos da 
Administração) no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação. 

 

 

16.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte. (Caput do art. 44 da lei 123/06); 

 

16.2. Ocorrendo o empate a que se refere o item 16.1, será procedido de acordo com o artigo 45 (caput e incisos) da LC 
123/06, conforme a seguir: 

 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior 
àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

 

b) Não ocorrendo contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese do subitem 16.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

 
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem 

na situação descrita no subitem 16.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta. 

 
16.3. Na hipótese de não contratação nos termos previstos no item 16.2 e seus subitens, o objeto licitado será adjudicado 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

16.4. O disposto no subitem 16.2. e seus subitens somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

 

16.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta 
no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

 

 

17.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, 
em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 

 

17.2. As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no prazo de 03 (três) dias. 
 

17.3. As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a correr no término do prazo do recorrente. 

 

17.4. Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, o PREGOEIRO examinará 
o recurso, podendo reconsiderar sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente justificado, à autoridade competente para 
decisão. 

 

17.5. Os autos do pregão permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço e horários previstos neste 
Edital. 

 

15. PROVIDÊNCIAS / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

16. DA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. 

17. RECURSO ADMINISTRATIVO 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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17.6. O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 

 

18.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da proponente, importará na 
decadência do direito de recurso, competindo ao PREGOEIRO adjudicar o objeto do certame à proponente vencedora. 

 
18.2. Existindo recurso e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão do respectivo, a autoridade 
competente deve praticar o ato de adjudicação do objeto do certame à proponente vencedora. 

 

 

19.1. Concluídos os trabalhos, caberá ao PREGOEIRO adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente instruído 
à autoridade superior e, no mesmo ato, propor a homologação, nos termos do Art. 46 do Decreto Federal nº 10.024/2019. 

 

 

20.1. Homologada a licitação, a Secretaria de Educação, Cultura e Lazer de Dom Eliseu-PA convocará, no prazo de até 10 
(dez) dias úteis, o(s) licitante(s) considerados vencedores dos respectivos lotes que integram o objeto deste Pregão para 
assinatura de Contrato Administrativo, sob pena de decair o direito à Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

20.2. 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 Administração. 

 

20.3. Caso a firma adjudicatária não assine o Contrato no prazo e condições estabelecidas, o PREGOEIRO poderá 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para nova negociação até chegar a um vencedor ou 
recomendar a revogação da licitação, independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

20.4. Para fins de assinatura do Termo Contratual, a(s) licitante(s) vencedor (as) deverá apresentar E-CNPJ ou E-CPF do 
representante legal pela assinatura do contrato, sob pena de não assinatura do referido. 

 
20.5. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições propostas, os acréscimos ou supressões que 
porventura se fizerem necessários, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contato, nos termos 
do artigo 65, § 1º, da Lei nº. 8.666/93. 

 

20.6. A assinatura do contrato fica condicionada à verificação da documentação de habilitação da Contratada, que poderá 
ocorrer por meio do Portal de Compras Públicas. 

 

 

21.1. Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, constitui motivos para a rescisão à 
ocorrência de qualquer uma das situações previstas no art. 78 da Lei 8.666/93, observados as suas ulteriores alterações. 

 

21.2. A rescisão poderá ser procedida consensualmente pelas partes, ressalvados os seus respectivos direitos e 
responsabilidades. 

 

21.3. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa. 

 

 

22.1. A execução do objeto desta licitação deverá ser iniciada imediatamente na data da assinatura do Contrato, nas 
condições estabelecidas no Termo de Referência - anexo I. 

18. DA ADJUDICAÇÃO 

19. HOMOLOGAÇÃO 

20. DO CONTRATO 

21. DA RESCISÃO DO CONTRATO 

22. DO PRAZO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 
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22.2. O objeto desta licitação deverá ser entregue no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contado do recebimento 
da respectiva Ordem de Compra/Nota de Empenho. 

 
22.3. O período de vigência do contrato será até 31/12/2021, tendo eficácia legal no primeiro dia após a publicação, 
podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, quando comprovada a vantagem para a Administração, desde 
que haja autorização formal da autoridade competente e observado o seguinte requisito: aditado até o limite de 25% (vinte 
e cinco por cento), ou ainda, rescindido, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
 

 
 

23.1. O objeto deste PREGÃO ELETRÔNICO será entregue em perfeita condição de consumo/uso, sem qualquer despesa 
adicional. 

 
23.2. O objeto adquirido neste PREGÃO será entregue no depósito da Merenda Escolar da Secretaria Municipal de 
Educação da Cidade de Dom Eliseu-PA, sendo vistoriado por um funcionário da Prefeitura, responsável pelo Departamento 
de Compras e pelo recebimento do produto, onde será feita a verificação se os referidos se encontram nas condições 
estabelecidas neste Edital. 

 

23.3. Em caso de não aceitação do objeto deste PREGÃO, fica a contratada obrigada a retirá-lo e substituí-lo no prazo de 
03 (três) dias, contados da notificação a ser expedida pela contratante, ou imediatamente, sob pena de incidência das 
sanções previstas neste Edital (e nas legislações aplicáveis). 

 
23.4. O objeto desta licitação será entregue diretamente depósito da Merenda Escolar do Departamento da Secretaria 
Municipal de Educação, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis após a emissão da respectiva ordem ou autorização de 
fornecimento. 

 

23.5. A Administração Municipal reserva o direito de adquirir em todo ou em parte os itens do presente instrumento 
licitatório. 

 

 

24.1. O pagamento será efetuado após a entrega do(s) produto(s) e emissão da respectiva nota fiscal. 
 

24.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, em moeda corrente nacional, por meio de ordem bancária e 
crédito em conta corrente. 

 

 

25.1. As sanções administrativas estão elencadas na Cláusula Décima Segunda do Contrato - em anexo. 
 

 

 

26.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência anexado ao presente 
edital - anexo I. 

 

 

27.1. A Dotação Orçamentária para o presente certame consta do Termo de Referência em anexo, item - 8 anexo I. 
 

 

28.1. Na contagem de prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, 

23. ENTREGA / RECEBIMENTO DO ITEM DESTE OBJETO 

24. PAGAMENTO 

25. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

26. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA: 

27. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

28. DISPOSIÇÕES GERAIS 
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considerando-se o expediente normal deste Órgão, o qual compreende o horário das 08:00 às 14:00 horas, de segunda a 
sexta-feira. 

 

28.2. A Autoridade Competente, na defesa do interesse do serviço público e de acordo com a legislação vigente, reserva- 
se ao direito de anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente licitação. 

 

28.3. Os casos omissos neste Edital serão solucionados pelo PREGOEIRO, com base nas legislações federal e municipal 
incidentes, bem como nos princípios gerais de direito. 
 
28.4. O PREGOEIRO, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na 
documentação e na proposta de preço, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da 
licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a convalidar a instrução do processo 

 

28.5. Será competente o foro da Comarca de Dom Eliseu-PA, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja para soluções de questões oriundas deste PREGÃO ELETRÔNICO. 

 

28.6. Havendo qualquer dúvida quanto à capacidade econômica e estrutural das empresas participantes, poderá o 
PREGOEIRO (auxiliado por sua equipe) realizar diligências in loco para esclarecer qualquer dúvida. 

 

28.7. O PREGOEIRO declarará inexequível os preços dos itens que se encontrem 70% abaixo da média de pesquisa de 
preço realizado - (a referida média se encontra no processo administrativo com acesso aos interessados). 

 

28.8. Todas as Declarações exigidas deverão ser apresentadas com assinatura reconhecida em cartório, sua 
apresentação em desconformidade acarretará na nulidade da declaração. 

 

28.9. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos 
no presente Edital e Anexos. 

 

28.10. havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação essências à confirmação daqueles exigidos neste 
edital, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, NO PRAZO DE DUAS HORAS, SOB 
PENA DE INABILITAÇÃO. 

 

28.11. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos 
documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. Portanto, para 
maior celeridade quanto à conferência dos documentos de Habilitação, os interessados poderão apresentar os documentos 
com autenticação digital, exceto as certidões de regularidade fiscal que serão conferidas por meio dos seus respectivos 
portais. 

 

28.12. Será admitida a comprovação de regularidade via Internet, especificamente por meio de consulta aos sítios oficiais, 
inclusive para suprir data vencida em algum documento. 

 
28.13. Para efeitos de habilitação, a validade de qualquer documento será aferida com relação à data de sua apresentação 
ao PREGOEIRO. 

28.14. Fazem parte deste Edital: 
 

a) ANEXO I - Termo de Referência; 
b) ANEXO II - Minuta de Contrato; 

c) ANEXO III – Modelo de Declaração de inexistência de emprego de menor no quadro da empresa empregadora. 

d) ANEXO IV - Planilhas de quantitativos do Objeto. 
 
Dom Eliseu-PA, 14 de abril de 2021. 

 
 
 

João de Deus de Aquino 
Pregoeiro 
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