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EDITAL DE PREGÃO DE PRESENCIAL n° 003/2017-SEMECD-PP 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MERENDA ESCOLAR 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS, através do Pregoeiro e equipe de apoio, 

designada pela Portaria nº 0025/2017/GAB, de 03/01/2017, torna público, ao conhecimento dos 

interessados, que realizará Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço 

por item, de acordo com as condições estabelecidas neste edital. Comunica que receberá os 

envelopes de "Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação" no dia 08 de fevereiro de 

2017 às 08hs e 00min. No caso de impedimento da realização do Certame Licitatório naquela 

data, o mesmo deverá ocorrer no primeiro dia útil posterior ao fato que ensejou o impedimento 

da realização do Certame Licitatório. A Abertura da sessão do processo licitatório acontecerá no 

prédio da Prefeitura Municipal de Rurópolis, situado na Rua 10 de maio 263 - Centro – Cep 

68.165-000. 

 

O serviço do MERENDA escolar será executado na zona rural com destino as escolas na zona 

urbana, zona rural, Vilas, povoados em veículo tipo ônibus ou veículos adaptado ao MERENDA 

escolar, com as normas do Código de Trânsito, ou seja, todos os equipamentos necessários para 

o MERENDA escolar não serão aceita as propostas de veículo adaptado para prestar o serviço, 

conforme especificações e condições previstas no anexo II do Projeto Básico, parte integrante 

deste edital, e ainda, de acordo com as exigências estabelecidas na legislação de trânsito vigente 

no País, Lei n.º 9.503 de 23 de Setembro de 1.997. A contratação se efetivará por meio de 

contrato com início, a partir de sua assinatura, na forma e nos termos do edital Pregão e da Lei 

nº 8.666/93. 

 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que 

dele fazem parte integrante. 

 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço 

acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento 

dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 

 

I - DO OBJETO 

 

1. - A presente licitação tem por objeto a Contratação de uma empresa ou pessoa física 

especializada fornecer gêneros alimentícios  para atender OS alunos da rede municipal de ensino 

da secretaria municipal de educação desporto turismo e lazer, do município de Rurópolis-PA, de 

acordo com A RELAÇAO CONTIDA  constantes do Anexo I, e demais características constante 

do Anexo II deste Edital. 

 

II - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DAS PESSOAS. 

 

1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 

objeto da contratação, pessoas jurídicas e físicas, que preencherem as condições de 
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credenciamento constantes deste Edital. 

2 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, os interessados que se 

enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir: 

3 - Licitante declarado inidôneo para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da Administração 

Direta ou Indireta no âmbito Federal, Estadual ou Municipal, sob pena de incidir no parágrafo 

único do art. 97 da Lei n. 8.666/93 e suas alterações. 

 

4 - Empresas que estejam constituídas em forma de consórcio. 

5- A pessoa física deverá dirigir o seu próprio veículo ou se responsabilizar na assinatura do 

contrato que arcará com todas as despesas do motorista, isentando a Prefeitura de qualquer 

cobrança administrativa ou judicial com relação ao motorista do veículo. 

 

6- Caso esteja executando outros serviços, na qualidade de autônomo, para a Contratante e 

sendo incompatíveis os horários, deverá fazer opção por um ou outro serviço, 

7- Aceitar a Prefeitura plotar o veículo com a identificação de MERENDA escolar. 

 

III -  PARA ADQUIRIR O EDITAL. 

 

1-Os interessados poderão adquirir o edital no Prédio da Prefeitura Municipal de Rurópolis, 

situado na Rua 10 de maio 263 - Centro – CEP 68.165-000, HORÁRIO DAS 8:00h às 14:00 hs. 

Com custo de R$ 20,000(vinte reais) 

2- O Licitante deverá adquirir pessoalmente munido da Carteira de Identidade ou através do seu 

representante legal.    

 

IV- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

A sessão do pregão será dirigida pelo pregoeiro designado e realizada no local, data e horário 

indicados no preâmbulo deste edital, sendo recomendável à presença dos participantes com 

antecedência mínima de 15 (quinze) minutos do horário previsto para a sua abertura, e 

desenvolver-se-á conforme segue: 

1 - Após abertura da sessão pelo pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes 

2 - Identificação e credenciamento de 01 (um) representante por empresa, que deverá 

apresentar: 

3 - Carteira de identidade 

4 - Instrumento público ou particular de procuração ou documento equivalente, com firma 

reconhecida, com poderes especiais para responder, formular ofertas e lances de preços, 

recorrer e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente 

 5 - O pregoeiro solicitará aos licitantes, que apresentem uma declaração dando ciência de que 

cumprem plenamente os requisitos de habilitação 

6 - O pregoeiro solicitará aos licitantes representantes da microempresa ou empresa de pequeno 

porte, documento que comprove o enquadramento para os benefícios dos artigos 42 a 45 da Lei 

complementar nº 123 da licitação 

7 - As microempresas e as empresas de pequeno porte poderão apresentar declaração com 

ressalvas quanto aos aspectos de sua regularidade fiscal, a qual pode ser regularizada no 

momento da contratação 

 

PARA PESSOA JURÍDICA 
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8 - Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e a Carteira de 

Identidade.  

09 - Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual 

constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir 

de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do 

correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do 

mandante para a outorga. 

 

PARA PESSOA FÍSICA 

 

10 - tratando-se de pessoa física que comparecer na reunião deverá apresentar: a Xerox 

autenticada ou com os originais da Carteira de Identidade, CPF e comprovante de endereço, 

11 - tratando-se de pessoa física, que não possa comparecer na sessão de credenciamento e 

abertura dos envelopes, poderá constituir procurador para representá-lo, por meio de 

instrumento público ou particular, da qual constem poderes específicos para formular lances, 

negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, acompanhado do RG e CPF do licitante, devidamente autenticado. 

 

PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA 

 

12 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada 

um deles poderá representar apenas uma empresa ou pessoa física credenciada. 

13 - A ausência do licitante, no momento dos lances na sessão, não impedirá do mesmo 

continuar participando, podendo inclusive ser declarado vencedor, se nenhuma empresa ou 

pessoa física ofertar lances inferior a que o licitante ausente ofertou por escrito na proposta 

inicial. 

 

IV - DOS DOCUMENTOS QUE SERÃO APRESENTADOS PELO LICITANTE NO INICIO DA 

SESSÃO, FORA DOS ENVELOPES DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO, CONSIDERADOS 

INDISPENSÁVEIS COMO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO: 

1- Procuração de credenciamento com firma reconhecida, de acordo com o modelo anexo V, se 

estiver representando o licitante 

2 - Carteira de Identidade original se for o próprio licitante 

3- A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo 

estabelecido no Anexo IV do Edital, salvo se for micro ou pequena empresa, que terão os 

benefícios do artigo 42 da lei complementar 123 /2006. 

 

V - DOS ENVELOPES: 

 

1- Os documentos para proposta e habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 2 

(dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da 

proponente, os seguintes dizeres: 

 

Envelope nº 1 - Proposta 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS 

Pregão nº 003/2017-SEMECD-PP-PP 

MERENDA Escolar 

Razão Soc ia l  ou Nome  

CNPJ:   

 

Envelope nº 2 - Habilitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS 

Pregão nº 003/2017-SEMECD-PP-PP 

MERENDA Escolar 

Razão Soc ia l  ou Nome  

CNPJ:   

 

1.1. A ausência ou incorreções dos dizeres citados acima, na parte externa dos envelopes não 

constituirá motivo para desclassificação do licitante que poderá inserir as informações faltantes. 

 

2- A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 

portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 

sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 

representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração. 

4 - Tratando-se de pessoa física, a proposta poderá ser elaborada em papel comum. 

 

VI- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

 

1 - A proposta de preço deverá ser elaborada na forma do anexo I, e conterá dentre outros os 

seguintes elementos: 

a) nome, endereço, CNPJ (ou CPF e RG) 

b) número do Pregão 

c) descrição do objeto da presente licitação 

d) PREÇO DO ITEM, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à data de sua 

apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 

Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas, manutenção 

do veículo, motorista (em caso de empresa), tributos de qualquer natureza e outras despesas, 

diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. 

e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 dias 

f) em caso de omissão quanto ao prazo de validade da proposta, será considerado o prazo 

estipulado na letra "e" 

g) a proposta não deverá conter cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas. 

h) Conter a data e a assinatura do proponente. 

 

VII - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO" 

 

1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados 

os quais dizem respeito a: 
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PESSOA JURÍDICA 

 

1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedades comerciais 

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

da diretoria em exercício. 

 

1.2 - REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ) 

b) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra 

prova equivalente, na forma da lei. 

c) Certidão de regularidade de débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), 

d) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) 

e) Certidão de regularidade de débito municipal emitida na Prefeitura de domicilio do licitante. 

f) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal deverá ser feita através de Certidão conjunta 

de divida relativo a tributos Federais e Dívida Ativa da União. 

g) CNDT (Certidão Negativa de Debito Trabalhista) emitido a Internet 

http://www.tst.jus.br/certidao. 

h) Comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual 

 

1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA PESSOA JURÍDICA 

a) Demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e na forma da lei, compostas, 

no mínimo, do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício 2016, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancete ou 

balanços provisórios 

b) quando se tratar de pessoa jurídica constituída na forma de sociedade anônima admitir-se-á 

a apresentação do balanço patrimonial devidamente registrado, acompanhado de cópia da 

respectiva publicação na Imprensa Oficial. 

c) As empresas com menos de um ano de exercício social de existência devem cumprir a 

exigência contida na letra "a", mediante apresentação do Balanço de Abertura ou do último 

Balanço Patrimonial levantado 

d) Prova de possuir Capital Social mínimo: 

- igual ou superior a R$25.000,00 (Vinte e Cinco mil reais) 

A comprovação do Capital Social mínimo poderá ser efetuada através da apresentação do 

Contrato Social e alterações ou Certidão expedida pela Junta Comercial ou Publicação no Diário 

Oficial.  

e) Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

f) Declaração de inexistência de impedimento de licitar ou contratar com a administração. 

A documentação acima exigida deverá ser apresentada em original, cópia autenticada por 

cartório competente ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. A aceitação das certidões, 
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quando emitidas através da Internet, fica condicionada à verificação de sua validade e são 

dispensadas de autenticação.  

A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, 

no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 

documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. Não serão aceitas quaisquer 

cópias efetuadas através de fac-símile, bem como não serão aceitas certidões que contenham 

ressalvas de que "não são válidas para fins de licitação". 

A documentação acima exigida deverá estar dentro do prazo de validade na data prevista para 

a abertura dos envelopes, e em nenhum caso será concedido prazo para apresentação de 

documentos de habilitação que não tiverem sido entregues na sessão própria, bem como não 

será permitida documentação incompleta, protocolo ou qualquer outra forma de comprovação 

que não sejam as exigidas neste Edital. 

Caso algum documento não conste o prazo de validade, será considerado como sendo de 30 

(trinta) dias contados da data de sua emissão. 

 

1.4 – OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA 

A) Relação de funcionário com carteira assinada da empresa no mínimo (3) funcionário, pode 

ser comprovado através da SEFIP. 

 

B) Relação de veículos da empresa no mínimo (3), comprovação pode ser feita com cópia 

autenticadas dos documentos dos veículos nota fiscal ou contrato de comodato. 

 

PESSOA FÍSICA 

 

a) Cópia da Cédula de Identidade 

b) Cópia do CPF 

c) Comprovante de regularidade dos tributos municipais 

d) Atestado de antecedentes criminal  

e) Comprovante de residência atual 

f) Termo de titularidade de certificado digital de e-CPF 

 

A documentação acima exigida deverá ser apresentada em original, cópia autenticada por 

cartório competente, A aceitação das certidões, quando emitidas através da Internet, ficam 

condicionadas à verificação de sua validade e são dispensadas de autenticação. A 

Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no 

momento da verificação. 

 

Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela 

verificação, a licitante será inabilitada. Não serão aceitas quaisquer cópias efetuadas através de 

fac-símile, bem como não serão aceitas certidões que contenham ressalvas de que "não são 

válidas para fins de licitação". 

 

A documentação acima exigida deverá estar dentro do prazo de validade na data prevista para 

a abertura dos envelopes, e em nenhum caso será concedido prazo para apresentação de 

documentos de habilitação que não tiverem sido entregues na sessão própria, bem como não 

será permitida documentação incompleta, protocolo ou quaisquer outras forma de comprovação 

que não sejam as exigidas neste Edital. Caso algum documento não conste o prazo de validade, 
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será considerado como sendo de 30 (trinta) dias contados da data de sua emissão. 

 

VIII - DA SESSÃO E PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 

1 - No horário e local indicados no preâmbulo será aberta a sessão de processamento do Pregão, 

iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

2 - Após os respectivos credenciamentos, os licitantes entregarão ao pregoeiro à declaração de 

pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo IV ao 

Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação. 

2.1 - Declarada aberta a sessão pelo pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes. 

3 - O Pregoeiro procederá à abertura do Envelope n° 01, contendo a Proposta de Preços e fará 

uma análise prévia dos preços juntamente com a planilha, visando verificar se os mesmos 

atendem às especificações e demais exigências constantes deste ato convocatório. 

3.1 - As propostas que não atendam às exigências deste Edital serão desclassificadas. 

3.2 - Após proceder conforme descrito no subitem anterior, o pregoeiro classificará as Propostas 

de Preços dos licitantes pré-classificados de acordo com o MENOR PREÇO DO ITEM. 

3.3 - Serão pré-classificadas apenas aquelas que tenham apresentado propostas em valores 

sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à de MENOR PREÇO DO 

ITEM POR PERCURSO. 

3.4 - Havendo menos de três licitantes pré-classificados na condição do item 3.2 e, restando 

outros licitantes desclassificados por este critério o pregoeiro pré-classificará as melhores 

propostas DE CADA ITEM subseqüentes até o máximo de 3 (três), quaisquer que sejam os 

preços ofertados. No caso de empate entre 2 (duas) ou mais propostas iniciais, realizar-se-á 

sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances. 

4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 

observância dos seguintes critérios: 

a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) 

superiores aquela 

b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três).  

No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes, PARA CADA ITEM. 

4.1 - Para efeito de seleção será considerado o MENOR PREÇO DO ITEM. 

5 - O pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 

lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 

decrescente de valor, decidindo se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances 

em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem 

de lances. 

6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores 10% da 

proposta de menor preço, da rodada de lances. 

7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances. 

8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 

selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as 

selecionadas o último preço ofertado. 
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9 - O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 

preço. 

10 - Após a negociação se houver, o pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito. 

10.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 

apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que 

será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 

11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor. 

12 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante 

será habilitada e declarada vencedora do certame. 

13 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, 

a pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá 

sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 

habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

14. No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de 

cumpridas todas as fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficará sob a 

guarda do pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na 

sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos.  

 

IX - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente 

a sua intenção, indicando qual o item que está recorrendo. Abrindo-se então o prazo de 3 (três) 

dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 

apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo 

do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, sendo que o licitante só poderá 

recorrer dos Itens que cotou e na fase em que foi desclassificado. 

2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do 

direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo pregoeiro à licitante vencedora e o 

encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

3 - Interposto o recurso, o pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente. 

4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

5 - O recurso terá efeito suspensivo para os itens que estiverem "sub judice" o seu acolhimento 

importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

6 - O recurso não terá efeito suspensivo  

 

X - DA ASSINATURA DO CONTRATO. 

 

1 - A (s) licitante (s) vencedora (s) deverá (ão), no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, 

contados da data da convocação, apresentar cópias autenticadas dos documentos abaixo 

relacionados para assinatura do contrato, sob pena de desclassificação da proposta, além das 

penalidades previstas em Lei: 

a) Certificados de propriedade, contrato, ou outro documento que comprove a posse a 
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propriedade ou o direito de locar o veículo para MERENDA escolar de todos os veículos 

destinados ao atendimento do objeto licitado, em nome da proponente. 

b) Vistoria emitida pela Comissão de avaliação da Prefeitura Municipal de Rurópolis de cada um 

dos veículos apresentados no item anterior. Para aprovação dos veículos na vistoria, a empresa 

vencedora deverá cumprir o disposto no Projeto Básico constante do ANEXO II deste Edital. 

c) Relação dos nomes completos de cada motorista, sendo no mínimo um por veículo, no caso 

de Pessoa Jurídica, ou física se o motorista for o licitante. 

d) Documentos dos motoristas (carteira de identidade, CPF e comprovante de endereço) 

e) O carro será disponibilizado com motorista, carteira no mínimo "D", remunerada, lavado e 

limpo por dentro e em perfeito estado de conservação e manutenção diária. 

f) Comprovação de situação regular referente ao Licenciamento e Seguro Obrigatório (DPVAT) 

de todos os veículos 

g) Comprovação que o motorista é registrado na empresa com carteira de trabalho assinada. 

h) Certidão de antecedentes criminais de todos motoristas  

 

2 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

apresentar a situação regular de que trata o subitem anterior, ou se recusar a assinar o contrato 

(ou retirar o instrumento equivalente), serão convocadas as demais licitantes classificadas, para 

participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação. 

 

XI - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

1 - se o MERENDA contratado que chegar atrasado por mais de 10 minutos, no local de saída, 

pagará uma multa de 10% do valor mensal e a cada minuto de atraso será pago 1% do valor 

mensal e mais a multa de 10%, que serão cumuladas.  

 

2-A tolerância para chegar ao destino final de cada percurso será no máximo de 10 minutos na 

escola e 30 minutos no retorno final do percurso, sendo que o atraso também terá incidência de 

multa no valor de 10% do valor mensal do contrato e a cada minuto de atraso será pago 1% do 

valor mensal e mais a multa de 10%, que serão cumuladas.  

3-Com a quebra(defeito) do veículo  por motivo mecânico ou elétrico, serão toleradas até 2 (duas) 

horas, sendo que o motorista deverá comunicar o contratado e sendo o proprietário, 

providenciarão  para viabilizar outro veículo para transportar os alunos até o destino final, sendo 

que a partir de 2 (duas) horas a Prefeitura irá disponibilizar o outro MERENDA para fazer o 

serviço e descontará o valor proporcional ao dia a que tem direito o contratado, computado como 

22 dias. 

4-Se o veículo cadastrado não ficar pronto no prazo máximo de 48 horas o contratado deverá  

dispor de outro veículo para continuar a executar o serviço sob pena de incidência de multa no 

valor de 10% do valor total  do contrato e a cada dia  de atraso será pago 1% do valor total do 

contrato  e mais a multa de 10%, que serão acumulados.   

5-Os defeitos no veículo por falhas de furo ou estouro de pneus careca não terão justificativa e, 

consequentemente o contratado já está multado, multa no valor de 30% do valor mensal do 

contrato. 

6 - Pela desistência da proposta após a fase de habilitação, sem motivo justo decorrente de fato 

superveniente, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, à contratada, as 

demais sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93, conforme o caso, a saber: 

a) Advertência 
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b) - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município 

de Trairão pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição, a pessoa física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei 

federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

c) Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurem os motivos de punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

Administração. 

7 - A Prefeitura Municipal vai a reter a quantia de multa imposta ao contratado, no momento do 

pagamento mensal, caso a multa seja maior do que o valor que o centrado vai receber o restante 

do valor será pago no mês seguinte e assim sucessivamente até a quitação total da multa.   

8 - O pregoeiro e sua Equipe de Apoio poderão propor à Administração Pública a revogação ou 

anulação desta licitação, sem que, disso decorra para as licitantes qualquer direito à indenização, 

compensação ou reclamação. 

9 - É facultado o pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação o direito de 

promover as diligências porventura necessárias para complementar à instrução do processo, 

conforme lhe faculta o § 3º do Art. 43, da Lei 8.666/93.  

 

XII- DA COMISSÃO PERMANENTE PARA FISCALIZAR O SERVIÇO 

  

1-O veículo deverá ser vistoriado por uma comissão constituída pela Prefeitura, e será composta 

de por membros das Secretarias de Educação, Administração, infra estrutura, que terão além da 

finalidade de efetuar a vistoria dos veículos, ficarão permanentemente ativos para receber, julgar 

e encaminhar para a Prefeitura executar reclamações contra o serviço de MERENDA, aplicação 

de multas e outros, referente ao serviço contratado. 

2-Será criada também uma comissão, composta de no mínimo 2 (dois) alunos, por  percurso e 

turno, para fiscalizarem os cumprimentos dos horários por parte dos motoristas, bem como do 

serviço prestado pelo contratado terão também poderes de decisão sobre prorrogação do horário 

de chegada e saída. 

3-Com relação ao horário de chegada e saída será fixado a partir do 10° (décimo) dia de trabalho 

para que todo motorista e a comissão encontrem a média do horário ideal a ser fixado entre a 

chegada e saída de cada percurso. 

 

XIII – DO PRAZO EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 

1 - O prazo de execução será conforme calendário escolar de 2017 e a vigência contratual serão 

até 31 de dezembro de 2017, contados a partir da assinatura do contrato, de acordo com o 

número de dias letivos no calendário Escolar emitido anualmente pela Secretaria Municipal de 

Educação. 

 

XIV - DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

1 - O pagamento será efetuado até 15 dias, após a prestação dos serviços, através de 

transferência por meio eletrônico com credito em conta corrente conforme desembolso do 

recurso do FUNDEB, mediante da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, para empenho, 

liquidação e pagamento do empenho correspondente. 

2 - As Notas Fiscais/Faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 

vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida. 
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3 - O pagamento será feito mediante transferência por meio eletrônico em conta corrente da 

empresa ou a pessoa física contratada vencedora do certame. 

4 - Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária nos 

termos da Lei, bem como juros moratórios, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados 

"pro rata tempore" em relação ao atraso.  

5- Os percursos existentes constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo ou diminuição 

nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos, considerando as 

mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veículo por percurso, 

podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação do percurso pela licitante 

vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários. 

     

6- A quilometragem de cada percurso poderá sofrer um acréscimo ou um decréscimo de até 03 

(três) km sem que afete o valor contratual do percurso, caso ultrapasse a quantidade de 

quilometragem mencionada acima será corrigido de acordo com a média do valor do km rodado. 

 

XV - DA OBRIGAÇÕES 

 

A CONTRATADA: 

Obriga-se a manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ela assumidas. 

Prestar assistência Técnica preventiva, visando manter os equipamentos locados em perfeito 

estado de uso, com manutenção de combustível, peças, pneus e acessórios. 

Manter o preço acertado até o final do contrato. 

O veículo será conduzido por motorista da contratada. 

 

A CONTRATANTE: 

Obriga-se a pagar os valores referentes ao contrato de locação  

 

XVI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 

As despesas com a execução da presente contratação correrão por conta das seguintes 

dotações:  

06.12.361.0005.2021- PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAT 

3.3.90.36.00 OU 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERC. PJ OU PF  

06.12.361.0005.2035- CUSTEIO DO  MERENDA ESCOLAR-FUNDEB 

 

3.3.90.36.00 OU 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERC. PJ OU PF  

33.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO 

 

Financeiro: Serão utilizados recursos do FUNDEB. 

 

XVII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
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2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a 

serem assinadas pelo pregoeiro e pelos licitantes presentes. 

2.1 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente 

na própria ata. 

3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas 

serão rubricadas pelo pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem. 

4 - O resultado do presente certame será divulgado no DOE. 

5 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no 

DOE e quadro de avisos. 

6 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 

Pregão. 

6.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 1 dia 

útil, anterior à data fixada para recebimento das propostas. 

6.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 

do certame. 

7 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo pregoeiro. 

8 - Integram o presente Edital 

Anexo I - Minuta de Contrato  

Anexo II – termo de referencia 

Anexo III – carta de apresentação da proposta 

Anexo IV – carta de apresentação da documentação 

Anexo V - Modelo de Declaração de cumprimento de requisitos de habilitação 

Anexo VI --Declaração de inexistência de impedimento de licitar ou contratar com a 

administração 

Anexo VII - - Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da constituição 

federal (somente para pessoa jurídica). 

Anexo VIII - Modelo de declaração - somente para micro e pequenas empresas. 

 

IX - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Itaituba - PA. 

 

 

Rurópolis- PA, 27 de janeiro de 2017. 

 

 

 

Maurício de Siqueira Pereira da Silva 

Pregoeiro 
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ANEXO I 

 

Pregão Presencial Nº. 003/2017-SEMECD-PP 

Processo nº. 003/2017-SEMECD-PP 

 

 

MINUTA DO CONTRATO N°. 003/2017-SEMECD-PP 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 
PARA ALUGUEL DE VEÍCULO DE 
MERENDA ESCOLAR NOS 
TERMOS DO PREGÃO Nº. 
003/2017-SEMECD-PP, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFITURA MUNICIPAL DE 
RURÓPOLIS - SEMECD e 
_______________CONFORME AS 
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 
SEGUINTES: 

 
 

Por este instrumento de contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE 
RURÓPOLIS – PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrita no CNPJ – MF Nº. 10.222.297/0001 – 93. Neste 
ato representado pelo Chefe do Poder Executivo, VALMIR RIBEIRO DE MATOS, 
brasileiro, portador do CPF Nº. 443.486.579-04 C. I. Nº. 434632-8 SEGUP/PR, 
residente e domiciliado neste município de RURÓPOLIS-PA, a seguir 
denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, como 
CONTRATADO o Sr. _________________________, CPF/MF nº. __________, 
RG nº. ________, residente na ___________, nesta cidade de Rurópolis, Estado 
do Pará. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: ORIGEM DO CONTRATO 

 
1.1 Este Contrato Administrativo tem como origem o PREGÃO nº. 003/2017-
SEMECD-PP, cujo julgamento foi devidamente homologado pelo SERETÁRIO 
EDUCAÇÃO. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: LEGISLAÇÃO 
 
2.1 As cláusulas e condições deste Contrato, moldam-se às disposições da 
Lei nº. 8.666/93 e Lei 10.520 e do PREGÃO 003/2017-SEMECD-PP, alterações 
vigentes, a qual CONTRATANTE e CONTRATADO estão sujeitos. 
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CLÁUSULA TERCEIRA: OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 
 
3.1 Este contrato tem por objeto o aluguel de veículos a seguir discriminados 
de acordo com o Edital do PREGÃO Nº. 003/2017-SEMECD-PP , bem como a 
proposta apresentada pelo CONTRATADO, que ficam fazendo parte integrante 
do presente, como se nele tivessem sido integralmente transcritos: 
  
a) Aluguel de Um Veículo (marca, modelo, placa), para MERENDA de alunos do 
Ensino Fundamental, em conformidade com o item ___ do Anexo II do Edital n.º 
003/2017-SEMECD-PP Na ___(endereço)____ para atender a Escola: 
_______________________.  
 

CLÁUSULA QUARTA: PRAZO E CONDIÇÕES DO SERVIÇO 
 
4.1 O prazo máximo para EXECUÇÃO DO SERVIÇO, objeto do 
presente contrato, será até 31 de Dezembro de 2017, ou até completarem os 
200 dias letivos. 
4.2 O prazo terá início a partir da formalização da assinatura deste 
instrumento contratual e emissão da OS – Ordem de Serviço. 
4.3 Os prazos somente poderão ser prorrogados através de Termo 
Aditivo, dentro do período de vigência do contrato, a ser formalizado entre as 
partes. 
4.4 O CONTRADO está sujeito a cumprir o Calendário Escolar elaborado pela 
SEMECD, com total de 200 (duzentos) dias letivos, no qual compreende 
prestação de serviços aos sábados, domingos e feriados. 
 

CLÁUSULA QUINTA: PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
5.1 O preço justo para contratação do serviço, objeto deste contrato, 
conforme preço básico licitado no dia ____/____/2017, e o valor do contrato é de 
R$ _______ (valor por extenso). 
5.2 O pagamento será efetuado em através de deposito bancário em 
conta corrente do contratado, em 10(dez) parcelas mensais e iguais,  
5.3 A Prefeitura Municipal pagará ao contratado, somente com 
apresentação do comprovante de regularidade junto ao fisco municipal. 
 

CLÁUSULA SEXTA: REAJUSTE, DA MEDIÇÃO E DO PAGAMENTO 
 
6.1 CONTRATANTE E CONTRATADO acordam que o preço 
consignado na proposta, objeto deste contrato, será reajustado se os preços de 
combustível e insumos sofrerem reajuste a nível nacional, que impeça o 
cumprimento do contrato, mediante comprovação e em comum acordo entre as 
partes. 
6.1.1 Quando por necessidade houver aumento de percurso e/ou aluno 
transportado. 
6.2 O pagamento será efetuado em parcelas mensais e iguais mediante 
assinatura do recibo comprovando a parcela paga. 
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6.3 O preço da parcela não paga no dia do vencimento será reajustado 
monetariamente com multa de 2% (dois por cento) e juro de 5% (cinco por cento) 
ao mês. 
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: PRAZOS 

 
7.1 O prazo para EXECUÇÃO DO SERVIÇO objeto do presente contrato 
será de  __________ de __________________ de 20XX a 31 de Dezembro de 
20XX, assinatura contratual e Ordem de serviço, podendo, ser prorrogado, nos 
casos previstos nos Parágrafos 1º e 2º do Artigo 57 da Lei nº. 8.666/93 e 
alterações vigentes. 
 

CLÁSULA OITAVA: RECURSOS FINANCEIROS 
 
8.1 Os recursos financeiros, necessários ao fiel comprimento deste 
contrato, correrão por conta de recursos próprios da Prefeitura Municipal de 
Rurópolis. 
 

10.03.003.12.361.0005.2.069 – MERENDA ESCOLAR PNAT 
339036 OU 339039 – OUTORS SERVIÇOS TERC. PJ OU PF 
 
9.1 Após a homologação e adjudicação do PREGÃO Nº. 003/2017-SEMECD-PP 
- a Contratada será notificada por Ofício.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDADES 
 
10.1 O CONTRATADO fica obrigado a cumprir as cláusulas contratuais 
nas seguintes condições: 
 a) Atendendo as exigências legais previstas na Lei 8.666, de 21 de Junho de 
1993 e alterações posteriores.  
 b) Vinculação do Contrato ao instrumento Convocatório do PREGÃO 
Nº. 003/2017-SEMECD-PP  
 c) Manter-se durante toda a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, atendendo todas as condições 
de qualificação e habilitação exigidas pela licitação. 
d) Em caso de problemas mecânicos do veículo, ou outro que o envolva, o 
contratado deverá substituí-lo imediatamente, a fim de dar cumprimento a sua 
obrigação de prestação de serviço, e não haverá, por parte da contratante, 
complacência, quanto à reparação de danos e morosidade por parte do 
contratado. 
e) Cumprir rigorosamente o mencionado na Cláusula Quarta, item 4.4, quanto à 
prestação de serviços nos sábados, domingos e feriados. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: PENALIDADES 
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11.1 A aplicação das penalidades será de competência da Secretaria 
Municipal de EDUCAÇÃO, obedecido o disposto nos artigos 86, 87 e 88 da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores. 
11.2 No caso do CONTRATADO não cumprir os preceitos legais ou 
obrigações assumidas, serão aplicadas em função da gravidade da falta 
cometida, as seguintes sanções: 
11.2.1 Multa correspondente a: 
 a)  Correspondente a 0,01% (um centésimo por cento) do valor do 
contrato, por dia de atraso, no casão de retardamento na entrega do objeto desta 
licitação, sem justa causa por mais de 05 (cinco) dias úteis. 
 b)  As multas serão aplicadas sem prejuízos das demais sanções 
previstas neste Edital, no Contrato e na Legislação vigente. 
 c)  Suspensão temporária da participação em licitação e 
impedimento de contratar com o Município de Rurópolis, pelo prazo de 02 (dois) 
anos. 
 d)  Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurar os motivos da punição, ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESCISÃO 
 
12 O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Secretaria Municipal de 
Educação, ou bilateralmente, atendidas sempre a conveniência administrativa e 
quando ocorrer situações previstas nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores. A critério da Administração caberá a rescisão do Contrato, 
independente da interpelação Judicial ou Extrajudicial, quando o contratado: 
a) Não cumprir qualquer das obrigações contratuais; 
b) Transferir total ou parcialmente o Contrato, sem prévia anuência do 
CONTRATANTE; 
c) Deixar de cumprir o Calendário Escolar, consoante Cláusula Quarta, item 4.4, 
no que diz respeito à prestação de serviços nos sábados, domingos e feriados. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
13.1 Este termo de Contrato, regido pela Lei nº. 8.666/93, poderá ser 
alterado nos termos do art.      65 da Lei nº. 8.666/93 e alterações. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: QUESTÕES DIVERSAS 
 
14.1 O presente Contrato fica vinculado aos dispositivos da Lei nº. 8.666, 
de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores e demais legislações 
pertinentes. 
14.2 O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução deste 
contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 

CLÁSULAS DÉCIMA QUINTA: FORO. 
15.1 Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou condições 
decorrentes deste Contrato Administrativo, fica eleito, pelos contratantes, o foro 
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da cidade de Rurópolis, com a renúncia de qualquer outro, especial, privilegiado 
ou de eleição, que tenham ou venham a ter.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: REGISTRO E PUBLICAÇÃO 
16.1 Este Contrato será publicado em extrato, no Mural e encaminhado 
para registro no Tribunal de Contas dos Municípios.  

 E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente 
Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença de 
duas testemunhas, para que sejam produzidos os efeitos legais e pretendidos. 
 
 
Rurópolis,    de     de 2017. 

 
 
 

 
 

VALMIR RIBEIRO DE MATOS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

NOME DO REPRESENTANTE 
CPF Nº 

ORDENADOR CONTRATADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 
TERMO DE REFERENCIA REQUISITANTE / PROPOSTA DE PREÇOS 

 
Relação de produtos alimentícios para merenda escolar 

LOTE I 
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Item Produto Descrição Und Marca Quant. V.Unit. V.Total 

01 Achocolatado 

tipo Nescau, apresentação a pó, sabor chocolate, 

enriquecido com vitaminas e sais minerais, 

embalagem com 400 g 

un  3.652    

02 Açúcar 

Açúcar, tipo refinado, composição de origem 

vegetal, sacarose, glucose e frutose, branco, 

embalagem com 1 Kg 

kg   12.375     

03 Alho 

Alho, apresentação natural, aspecto físico em 

cabeça, tipo branco/importado, tamanho médio a 

grande, fresco 

Kg   770     

04 
Amido de 

milho 

Amido de milho, pó fino, branco, inodoro, 

embalagem com 200 g 
Un   1.342     

05 Arroz 
Arroz, tipo 01, classe longo fino, tipo subgrupo 

polido, embalagem plástica com 1Kg 
kg   35.904     

06 Azeite dendê frsco c/ 200g un   2.706     

07 Biscoito 

Biscoito à base de maisena tipo maria, 

apresentação redonda, sem recheio, embalagem 

com 400 g 

un   22.815     

08 Biscoito 

Biscoito salgado, tipo creamcracker, 

apresentação quadrado, sem recheio, embalagem 

com 400 g 

un   23.100     

09 Canela 
Canela, tipo condimento, apresentação moída, 

aspecto físico pó, embalagem com 25g 
un   2000     

10 
Carne in 

natura 

Carne in natura, tipo de frango, coxa e sobre coxa, 

apresentação limpa e resfriada. 
kg   10.560     

11 
Carne in 

natura 

Carne bovina in natura, tipo pá, apresentação 

peça inteira, apresentação limpa e resfriada. 
kg   2.640     

12 Cebola 

Cebola tamanho médio a grande, de primeira, com 

aproximadamente 60% de maturação, sem 

ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com 

coloração uniforme e brilho 

Kg   1.760     

13 Cenoura 

Cenoura,tamanho médio a grande, de primeira, 

com aproximadamente 60% de maturação, sem 

ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com 

coloração uniforme e brilho 

Kg  1.320   

14 charque Charque PA, embalagem com 500g un   440     

15 Colorau 

Colorau, condimento, apresentação industrial, 

aspecto físico pó, tipo industrial, embalagem 

plástica com 100g 

Un   10.230     

16 
Creme de 

leite 
caixa com 200g un   22.200     

17 Farinha trigo sem fermento, embalagem, 1 kg un   3.740     

18 Feijão Feijão tipo 1,carioca, embalagem com 01kg pct   3.333     
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19 Leite 

Leite em pó, tipo integral, ingredientes: soro leite 

desmineralizado, maltodextrina, óleo soja, tipo 

integral, sabor neutro, 60% caseína e 40% de 

proteínas solúveis, embalagem contendo no 

mínimo 200 g 

Pct  34.375     

20 Leite de coco frasco c/ 500ml un   2.255     

21 Macarrão 
Macarrão, tipo com ovos,espaquete, pacote de 

500 g 
Pct   18.040     

22 milho branco pacote c/500g un   3.960     

23 milho verde lata c/200g un   2.970     

24 Óleo vegetal 

Óleo vegetal comestível, matéria-prima soja, 

aplicação culinária em geral, tipo refinado, 

embalagem com no mínimo 900 ml 

un   2.077     

25 
pão massa 

fina 
unidade c/ 50g aproximado un   82.500     

26 
Proteína de 

soja Clara 

Proteína Texturizada de Soja é produzida a partir 

de grãos de soja submetidos a um processo de 

trituração, cozimento e secagem, embalagem c/ 

400g 

un   5.665     

27 
Proteína de 

soja Escura 

Proteína Texturizada de Soja é produzida a partir 

de grãos de soja submetidos a um processo de 

trituração, cozimento e secagem, embalagem c/ 

400g 

un   5.665     

28 Sal 

Sal, tipo refinado, aplicação alimentícia, teor 

máximo sódio 196 mg/g, aditivos iodo/prussiato 

amarelo soda/sílico alumínio sódio, acidez 7,50 

ph, embalagem plástica com 1 Kg 

Un   1.760     

29 Sardinha Sardinha em lata 130g Lt   10.323     

30 Suco 

Suco, apresentação líquido, tipo natural, 

características adicionais concentrado, sabor 

cajú, garrafa com 500 ml 

Grf   18.260     

 
Lote II 

 

Item Produto Descrição Und Marca Quant. V.Unit. 

Carne in 

natura 

Carne bovina in natura, tipo chã, apresentação peça 

inteira, apresentação limpa e resfriada,sem osso, 

podendo ser entregue em pedaço ou moída. 

kg   5.280     

 
Rurópolis, 04 de janeiro de 2017. 
 
 

_______________________________________ 
Nome Empresa assinatura 
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ANEXO III 

 
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 
Pregão Presencial nº. 003/2017-SEMECD-PP  
Processo Nº. 003/2017-SEMECD-PP 

 
 

 
 
Edital do Pregão n°. _____  
À ___(Entidade de Licitação), 
 
Prezados Senhores, 
 
_{nome da empresa)__, CNPJ/MF n.° __, sediada __{endereço completo), tendo 
examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para o ALUGUEL DE 
MERENDA ESCOLAR, de conformidade com o Edital mencionado. 
Outrossim, declara que: 
a) Está apresentando proposta para os seguintes itens: __ (indicar os itens) __; 
b) Declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como 
que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências. 
Esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as 
condições do Edital.  
 
 
Localidade, aos ______ dias de ___________ de 2017. 
 
 
 
 

___ (ASSINATURA)__ 
Nome do representante 
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ANEXO IV 
 

 
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

 
 
Pregão Presencial nº. 003/2017-SEMECD-PP  
Processo nº. 003/2017-SEMECD-PP 
 

 
 

(Exigida pelo Art. 4°, inciso VII da Lei n.° 10.520) 
Edital do Pregão n°._____ 
À ____{Entidade de Licitação), 
 
Prezados Senhores, 
 
 
__{nome da empresa)__, CNPJ/MF n.° __, sediada __{endereço completo)__, 
Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, declaramos junto ao (a) 
Pregoeiro (a) da (ENTIDADE DE LICITAÇÃO) que cumprimos plenamente os 
requisitos de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na forma 
da legislação vigente, que se encontram dentro do Envelope de nº. 02 - 
Documentos de Habilitação, em conformidade com o inciso VII, Art. 4° da Lei n° 
10.520, de 17 de julho de 2002, para participação no Pregão de n° ______/____, 
que realizar-se-á no dia, às __________. 
 
 
 
 
 
Localidade, __ de _____de 2017. 
 
 

____(ASSINATURA)____ 
Nome do proponente 
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ANEXO V  
 
 
 

Pregão Presencial nº. 003/2017-SEMECD-PP 
Processo n. 003/2017-SEMECD-PP  
 

 

DECLARAÇÃO    
 

     (Todos os dados da empresa), DECLARA para todos os fins de direito e 
efeitos legais que aceita expressamente todas as condições estabelecidas no 
Edital do Pregão Presencial nº. 003/2017-SEMECD-PP, da Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Rurópolis, sujeitando-se 
integralmente às disposições legais que regem as normas gerais sobre licitações 
e contratos no âmbito do Poder Público.   

     E por ser verdade, firma a presente nesta data. 

    
   

Rurópolis,................. de 2017. 

   
    
  

Carimbo e assinatura 
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ANEXO VI 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO. 

 

 

A Firma/Empresa _____________________________________ , sediada na rua 

____________________ , no ______ , __ (cidade) __, _ (estado) , inscrita no Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.) sob o no ___________, por seu representante legal (Diretor, 

Gerente, Proprietário, etc.), DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer 

impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 

 

__________, _____ de ______ de ______. 

 

 

 

________________________________ 

assinatura do representante legal 
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ANEXO VII 

 

 

DECLARAÇÃO    

 
 

(Em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal e na Lei n° 

9.854 de 27/10/99, regulamentado pelo Decreto n° 4.358 de 05/09/02) 

Data: 

Pregão n°.: _____  

 

À ___{Entidade de Licitação)___ 

 

Prezados Senhores, 

 

 

_{nome da empresa)__, CNPJ/MF n.° __, sediada __{endereço completo)__, declara, sob as 

penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em 

horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, 

qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de 14 (quatorze) anos. 

 

 

Rurópolis,................. de 2017. 

   
    
  

Carimbo e assinatura  
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ANEXO VII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO - SOMENTE PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS  

 

 

 

 

(NOME DA EMPRESA)_____________________, CNPJ Nº_______________________, com 

sede__________________________,(endereço completo) por intermédio de seu representante 

legal, para fins do Pregão nº_________ , DECLARA expressamente, sob as penalidade cabíveis, 

que : 

 

A)Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, nos termos do art. 3º  da 

Lei Complementar 123/2006. 

 

B)Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não 

incide nos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006.  

 

 

____________________________,____________de_________ 

 

_________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

 

 

Nome ou carimbo do declarante:_____________________________ 

Cargo ou carimbo do declarante:_____________________________ 

Nº da cédula de identidade:__________________________________ 

Telefone, fax e e-mail para contato:____________________________ 

 

 

*Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes referidos no item 3 por ocasião do 

credenciamento 
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