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ANEXO I 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 00_/2021-PMU 

 

TERMO DE REFERÊNCIA - CONSOLIDADO 
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ANEXO II 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 00_/2021-PMU 
 

MODELO – DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

 
 

A empresa __________________, pessoa jurídica de direito __________, inscrita 

no CNPJ/MF sob o n° __.___.___/___, sediada na _____________________, por 
intermédio de seu (a) representante legal o (a) Sr. (a) _____________________, 

portador (a) da Cédula de Identidade ______________, inscrito (a) no CPF/MF 
sob o n° ___.___.___-__, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente Edital do 

Pregão Presencial para Registro de Preços nº 00_/2021-PMU, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  
 

 
(Cidade)/(UF), (dia), mês, ano. 

 
 
 

 
 

_________________________________ 
(Empresa) 

CNPJ/MF: __.___.___/____-__ 
Rep. Legal – ___________________ 

CPF/MF: ___.___.___-__ 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro no momento do 

credenciamento e deverá estar fora dos envelopes (Proposta de Preços e 
Documentos de Habilitação) exigidos nesta licitação. 
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ANEXO III 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 00_/2021-PMU 

 
MODELO – CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 

A empresa __________________, pessoa jurídica de direito __________, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n° __.___.___/___, sediada na _____________________, por 

intermédio de seu (a) representante legal o (a) Sr. (a), portador (a) da Cédula 
de Identidade ______________, inscrito (a) no CPF/MF sob o n° ___.___.___-__, 
residente e domiciliado (a) na ____________________________________, detentor 

(a) de amplos poderes para nomeação de representante que lhe faça às vezes 
em fins licitatório, CREDENCIA o (a) Sr. (a) __________________________, 
Portador (a) da Cédula de Identidade _____________, e inscrito (a) no CPF/MF 

sob n° __________________________, com o fim específico de representa-la no 
Pregão Presencial para Registro de Preços n° 0__/2021-PMU, perante o 

Pregoeiro, podendo assim, propor seu credenciamento e oferta em lances 
verbais em nome da Representada, e ainda assinar atas, contratos de 
fornecimento de materiais ou prestação de serviços, firmar compromissos; 

enfim, praticar todos os atos inerentes ao certame. 
 

 
 

 

(Cidade)/(UF), (dia), mês, ano. 
 

 

 
 

_________________________________ 
(Empresa) 

CNPJ/MF: __.___.___/____-__ 
Rep. Legal – ___________________ 

CPF/MF: ___.___.___-__ 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

(Reconhecer Firma) 
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ANEXO IV 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 00_/2021-PMU 

 

MODELO – DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO 
V DO ARTIGO 27 DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93. 

(DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO DE TRABALHO AO MENOR) 
 

A empresa __________________, pessoa jurídica de direito __________, inscrita 

no CNPJ/MF sob o n° __.___.___/___, sediada na _____________________, por 
intermédio de seu (a) representante legal o (a) Sr. (a) _____________________, 

portador (a) da Cédula de Identidade ______________, inscrito (a) no CPF/MF 
sob o n° ___.___.___-__, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 
27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 

Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos. 

 
Ressalva: (     ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 

aprendiz. 
 
  Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 
 
 

(Cidade)/(UF), (dia), mês, ano 
 

 
 
 

_________________________________ 
(Empresa) 

CNPJ/MF: __.___.___/____-__ 
Rep. Legal – ___________________ 

CPF/MF: ___.___.___-__ 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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ANEXO V  

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 00_/2021-PMU 

 
 

MODELO – DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE 
 
 

 
 

A empresa __________________, pessoa jurídica de direito __________, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n° __.___.___/___, sediada na _____________________, por 
intermédio de seu (a) representante legal o (a) Sr. (a) _____________________, 

portador (a) da Cédula de Identidade ______________, inscrito (a) no CPF/MF 
sob o n° ___.___.___-__, DECLARA que sua empresa não foi considerada 
INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos 

termos do inciso IV, do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, bem como em cumprimento ao que dispõe o §2º, do art. 32 da 

referida Lei, DECLARA também, que comunicarei qualquer fato 
superveniente à entrega dos documentos de habilitação, de acordo com as 
exigências do Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços n° 

00_/2021-PMU da Prefeitura Municipal de Ulianópolis – PA. 
 

 
 
(Cidade)/(UF), (dia), mês, ano 

 
 
 

 
_________________________________ 

(Empresa) 
CNPJ/MF: __.___.___/____-__ 

Rep. Legal – ___________________ 
CPF/MF: ___.___.___-__ 
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ANEXO VI 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 00_/2021-PMU 

 

MODELO – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

 
 

 

A empresa __________________, pessoa jurídica de direito __________, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n° __.___.___/___, sediada na _____________________, por 

intermédio de seu (a) representante legal (ou Contador) o (a) Sr. (a) 
_____________________, portador (a) da Cédula de Identidade ______________, 
inscrito (a) no CPF/MF sob o n° ___.___.___-__, DECLARA expressamente, 

sob as penalidades cabíveis, que: 
 

a) Encontra-se enquadrada como (marcar no campo correspondente): 

 
(     ) Microempresa, conforme inciso I, do art. 3º, da Lei Complementar 

nº 123/2006 e suas alterações posteriores; 
 
(     ) Empresa de Pequeno Porte, conforme inciso II, do art. 3º, da Lei 

Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores; 
 
b) Não se encontra enquadrada em nenhum dos impedimentos 

previstos no §4º, do art. 3º, da LC nº 123/06; 
 

c) Tem conhecimento dos art. 42 a 49 da Lei Complementar nº 
123/2006 (alterada pela LC nº 147/2014), estando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal 

habilitação, em cumprimento ao art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93. 
 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 

 

(Cidade)/(UF), (dia), mês, ano 
 
 

 
_________________________________ 

(Empresa) 
CNPJ/MF: __.___.___/____-__ 

Rep. Legal ou Contador – ___________________ 

CPF/MF: ___.___.___-__ ou CRC nº ____ 

 
Obs: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, no momento do 

credenciamento e deverá estar fora dos envelopes (Proposta de Preços e 
Documentos de Habilitação) exigidos nesta licitação. 
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ANEXO VII 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 00_/2021-PMU 

 

MODELO – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE FORNECIMENTO 
DOS PRODUTOS 

 
 
 

A empresa __________________, pessoa jurídica de direito __________, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n° __.___.___/___, sediada na _____________________, por 

intermédio de seu (a) representante legal o (a) Sr. (a) _____________________, 
portador (a) da Cédula de Identidade ______________, inscrito (a) no CPF/MF 
sob o n° ___.___.___-__, DECLARA, sob as penas da lei,  que possui 

condições de fornecer, durante o prazo de validade da Ata de Registro de 
Preços do Pregão nº 00_/2021-PMU, produto(s) de igual (is) característica(s) 
ao(s) que se encontra(m) descrito(s) no Anexo I deste Edital, em 

quantidades compreendidas entre as informadas como mínimas e máximas. 
 

 
 
 

(Cidade)/(UF), (dia), mês, ano 
 
 

 
 

_________________________________ 
(Empresa) 

CNPJ/MF: __.___.___/____-__ 

Rep. Legal – ___________________ 
CPF/MF: ___.___.___-__ 
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ANEXO VIII 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 00_/2021-PMU 

 

MINUTA – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
00_/2021-PMU 

 
 
O MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS – (PREFEITURA E FUNDOS 

MUNICIPAIS), Estado do Pará, pessoa jurídica de direito Público, neste ato 
representado pela Exma. Sra. Prefeita _______, brasileira, casada, portadora 

da carteira de identidade (RG) sob o n° ______ inscrita no CPF sob o n° 
___.___.___-__, residente e domiciliado nesta cidade, RESOLVE REGISTRAR 
OS PREÇOS das Promitentes Fornecedoras visando a eventual contratação 

de empresa(s) para aquisição eventual e parcelada de gêneros alimentícios, 
descartáveis, materiais de limpeza e utensílios, para atender as necessidades 
da Prefeitura Municipal de Ulianópolis, como Órgão Gerenciador, e as 

Secretarias Municipais de Ulianópolis, como órgãos participantes, durante o 
exercício de 2021, do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 

Nº 00_/2021, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme consta dos autos do 
Processo Administrativo nº 00__/2021, regido na Lei Federal nº 10.520, de 7 
de julho de 2002; no Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que 

regulamenta o Sistema de Registro de Preços; na Lei Federal nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990, que dispõe sobre a defesa do consumidor; e aplicando-
se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666, 21 de junho de 

1993, com suas alterações subsequentes. 
 

PROMITENTE(S) FORNECEDORA(S): 
 
Empresa __________________, pessoa jurídica de direito __________, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° __.___.___/___, sediada na _____________________, por 
intermédio de seu (a) representante legal o (a) Sr. (a) _____________________, 

portador (a) da Cédula de Identidade ______________, inscrito (a) no CPF/MF 
sob o n° ___.___.___-__ 
 

CLÁUSULA I – DO OBJETO E DO VALOR 
 
1.1. Através da presente Ata ficam registrados os seguintes preços referentes 

aos itens constantes  na descrição abaixo, para futuras aquisições pela 
Prefeitura Municipal de Ulianópolis. 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO 

PRODUTO 

MARCA UNID. QUANT. PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 

       

 
1.2. Os itens desta Ata serão fornecidos mediante emissão e recebimento, 
pela PROMITENTE FORNECEDORA, da NOTA DE EMPENHO (válida como 

Ordem de Fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no 
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Edital que a originou, podendo o fornecimento ser parcial ou total, de acordo 

com as necessidades do Município, respeitadas as quantidades mínimas de 
carga para transporte terrestre ou pluvial, do objeto acima descrito. 
 

CLÁUSULA II – DO CADASTRO RESERVA DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO 

 
2.1. Está estabelecido, no Anexo I desta Ata, o registro das Licitantes que 
aceitaram cotar os bens com preços iguais ao(s) da(s) Licitante(s) 

vencedor(as) na sequência da classificação do certame. 
2.2. A ordem de classificação, disposta na Condição anterior, será respeitada 
quando da necessidade de realização das contratações. 

2.3. A classificação a que se referem as Condições 2.1 e 2.2 respeitará a 
ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da 

licitação. 
2.4. As contratações as quais se referem esta cláusula serão formalizadas no 
caso de exclusão da Licitante detentor da Ata, nas hipóteses previstas neste 

Instrumento. 
 

CLÁUSULA III – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO 

 
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 01 (um) ano, 

contado a partir da data da assinatura.  
 
3.2. Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, durante o prazo 

de validade desta Ata de Registro de Preços, a Administração não será 
obrigada a adquirir os itens da Cláusula I, exclusivamente por intermédio do 

Sistema de Registro de Preço, podendo utilizar, para tanto, outros meios, 
desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie à(s) Promitente(s) Fornecedora(s), sendo 

assegurado à(s) beneficiária(s) do registro preferência em igualdade de 
condições. 
 

3.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata serão observados os preços, as 
cláusulas e as condições constantes do Edital do Pregão Presencial para 

Registro de Preços n° 00_/2021-PMU, que precedeu e integra o presente 
Instrumento de Compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno 
conhecimento das partes. 

 
CLÁUSULA IV – DO ÓRGÃO GERENCIADOR, PARTICIPANTES E DA 

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
4.1. O Órgão Gerenciador da presente Ata responsável pela condução do 

conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata 
de Registro de Preços é a Prefeitura Municipal de Ulianópolis – PMU. 
 

4.2. O Município de Ulianópolis é Participante desta Ata através dos 
seguintes órgãos e secretarias. 
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4.2.1. A Prefeitura Municipal de Ulianópolis representando os Órgão e 

Secretarias: 
4.2.1.1. Gabinete da Prefeita – GAB; 
4.2.1.2. Secretaria Municipal de Administração e Finanças – SEMAF; 

4.2.1.3. Secretaria Municipal de Municipal de Obras e Infraestrutura – 
SEMOB; 

4.2.1.4. Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 
SEMAGRI; 
4.2.1.5. Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento – 

SEPLAN; 
4.2.1.6. Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo – SECULT; 

4.2.2. O Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA, por meio de sua 

Secretaria – SEMMA. 
4.2.3. O Fundo Municipal de Educação – FME, por meio de sua Secretaria – 

SEMED. 
4.2.4. O Fundo Municipal de Saúde – FMS, por meio de sua Secretaria – 
SMSU. 

4.2.5. O Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, por meio de sua 
Secretaria – SEMAS. 
 

4.3. Desde que realizado estudo e devidamente demonstrado o ganho de 
eficiência, a viabilidade e a economicidade, esta Ata de Registro de Preços, 

durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante concordância por parte do Órgão Gerenciador. 

 
4.4. Os órgãos ou entidades não participantes, quando desejarem fazer uso 

desta Ata de Registro de Preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador para 
manifestação sobre a possibilidade de adesão. 
 

4.5. As autorizações de adesões desta Ata não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do 
Instrumento Convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o 

Órgão Gerenciador e para os órgãos participantes, respeitado os termos da 
Condição 4.7 desta Cláusula. 

 
4.6. Os quantitativos decorrentes das adesões desta Ata não excederão, ao 
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços 

para o Órgão Gerenciador e para os Órgãos Participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

 
4.7. Caberá à Promitente Fornecedora, observadas as condições 
estabelecidas nesta Ata, optar pela aceitação ou não da adesão, desde que 

não prejudique as obrigações presentes e/ou futuras decorrentes desta Ata, 
assumidas tanto com a PMU quanto com os órgãos Participantes. 
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4.8. Após a autorização da PMU, o órgão não participante deverá efetivar a 

aquisição ou contratação solicitada, em até 90 (noventa) dias, observado o 
prazo da vigência da Ata. 
 

4.9. É de competência do órgão ou entidade que aderiu à Ata, os atos 
relativos à cobrança do cumprimento, pela Promitente Fornecedora, das 

obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla 
defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias 

contratações, informando as ocorrências à PMU. 
 
4.10. Esta Ata poderá ser aderida por órgãos ou entidades municipais. 

 
CLÁUSULA V – DA COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

 
5.1. Compete ao Órgão Gerenciador: 
5.1.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços. 

5.1.2. Providenciar a assinatura desta Ata e o encaminhamento de sua cópia 
aos órgãos ou entidades participantes. 
5.1.3. Providenciar a indicação dos fornecedores para atendimento às 

demandas, observada a ordem de classificação e os quantitativos de 
contratação definidos. 

5.1.4. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados. 
5.1.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços 

ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação as suas 
próprias contratações. 

 
CLÁUSULA VI – DA ENTREGA E DO PRAZO 

 

6.1. O prazo de entrega será de no máximo 5 (cinco) dias corridos, a partir 
do recebimento da Nota de Empenho e confirmação de pedido ou será 
conforme cronograma nos casos em que haja necessidade do mesmo, sendo 

que este será remetido junto à Nota de Empenho e confirmação do pedido. 
 

6.2. A Contratada deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a 
entrega dos produtos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao 
recebimento dos produtos. 

 
6.3. Os produtos que forem solicitados deverão ser entregues em local 

indicado pelo Contratante, respeitando-se a quantidade solicitada, o prazo 
de entrega ou data contida no cronograma, se houver, sendo que, no caso de 
gêneros perecíveis, poderá ser exigida entrega diária e/ou semanal, conforme 

discriminado em solicitação ou em cronograma. 
6.3.1. Todas as entregas serão sem ônus de qualquer natureza à 
Administração Municipal. 

6.4. Caso o Objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, 
qualquer uma das Diversas Secretarias da Administração Municipal não o 
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aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser 

encaminhado à Autoridade Superior, sob pena de responsabilidade. 
 
6.5. A Contratada será imediatamente notificada de toda e qualquer entrega 

de materiais fora do estabelecido no Edital e seus anexos, e ficará obrigada a 
substitui-los, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por 

sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também as sanções 
previstas no Contrato. 
 

6.6. Na hipótese de recusa do Objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo 
fornecedor no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação da não 
aceitação, para reposição do mesmo, no prazo máximo de 5 (cinco) dias. 

 
6.7. A Contratante terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a 

conferência do que foi entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo 
ou notificando a Contratada para substituição do Objeto entregue em 
desacordo com as especificações. 

 
6.8. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da 
Contratada pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a 

substituir, no todo ou em parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

 
CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO 

 

7.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o mês 
subsequente ao da compra, da entrega e da conferência do material e das 

quantidades solicitadas pelo Município. 
 

7.2. A Contratada apresentará a Nota Fiscal, com a Ordem de Fornecimento, 

ao serviço financeiro do Município. 
 
7.3. Para pagamento, a Contratada deverá apresentar à respectiva Secretaria 

ou Fundo Municipal, a Nota Fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s) 
de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome da 

Prefeitura ou Fundo contratado contendo o número do empenho 
correspondente. 
 

7.4. Além da Nota Fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a empresa 
Fornecedora deverá apresentar e manter atualizados, durante a validade do 

registro, os seguintes documentos: 
7.4.1. Prova de regularidade junto à Fazenda Federal (Certidão Negativa de 
Débito de Tributos e Contribuições Federais expedida pela Secretaria da 

Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da 
União, expedida pela Procuradoria Geral), comprovando também a ausência 
de débitos previdenciários. 

7.4.2. Prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade 
de Situação, expedido pela Caixa Econômica Federal). 
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7.4.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa à sede ou 
domicílio da Contratada. 
7.4.4. Prova de Inexistência de Débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas. 

 
7.5. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 
simultaneamente com a parcela vinculada ao evento cujo descumprimento 

deu origem. 
 
7.6. O CNPJ da Detentora da Ata constante na Nota Fiscal e na fatura 

deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento 
licitatório, salvo nos casos de fusão, incorporação e cisão desta; hipótese em 

que a Administração deverá aceita a pessoa jurídica resultante. 
 
7.7. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 

liquidação de quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em 
virtude de penalidades ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito 
de reajustamento de preços ou correção monetária. 

 
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 
8.1. É vedado qualquer reajuste de preço durante o prazo de validade 
estabelecido na Condição 3.1 da Cláusula III, da presente Ata.  

8.1.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a 
concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais 

aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente, 
praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e 
financeiro da avença.  

 
8.2. A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a 
redução dos preços registrados, garantida a prévia defesa da Detentora da 

Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada 
ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços 

praticados no mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será válido a 
partir da assinatura da Ata pelas partes interessadas. 
 

8.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, 
tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Administração 

convocará a Promitente Fornecedora, visando à negociação para redução de 
preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 
8.3.1. Frustrada a negociação, a Fornecedora será liberada do compromisso 

assumido. 
8.3.2. Na hipótese da Condição anterior, a Administração convocará os 
demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 
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CLÁUSULA IX – DAS OBRIGAÇÕES 

 
9.1. Do Órgão Gerenciador e Participantes 
9.1.1. Atestar o efetivo recebimento definitivo do Objeto licitado. 

9.1.2. Aplica a Promitente Fornecedora/Contatada as penalidades, quando 
for o caso. 

9.1.3. Prestar toda e qualquer informação à Contratada, por esta solicitada, 
necessária a perfeita execução do Contrato; 
9.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega 

da Nota Fiscal. 
9.1.5. Notificar, por escrito a Contratada da aplicação de qualquer sanção. 
 

9.2. Da Promitente Fornecedora  
9.2.1. Fornecer o Objeto desta licitação nas especificações contidas no edital. 

9.2.2. Serão de inteira responsabilidade da Contratada, os encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros 
decorrentes da execução do Contrato, isentando o Município de qualquer 

responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações 
previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de 
responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de 

demanda. 
9.2.3. A Promitente Fornecedora assume o compromisso formal de executar 

todos os termos do Edital e seus anexos, Objeto da presente Ata, com 
perfeição e acuidade. 
9.2.4. Manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação 

(quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a 
cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir 

a ser vítimas seus empregados, quando em serviço e por tudo quanto às leis 
trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram. 
9.2.5. Responsabilizar-se por quaisquer danos materiais e/ou pessoais 

causados ao Município ou a terceiros, provocados por seus colaboradores, 
ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 
(quarenta e oito) horas, as providências necessárias para o ressarcimento. 

9.2.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, 
e cujas reclamações se obriga a atender prontamente. 

9.2.7. Manter, durante a execução do Contrato, as mesmas condições de 
habilitação. 
 

CLÁUSULA X – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

10.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela 
Administração, facultada a defesa prévia da Interessada, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, quando: 

10.1.1. A Promitente Fornecedora não cumprir as obrigações constantes na 
Ata. 
10.1.2. A Promitente Fornecedora não assinar a Ata ou formalizar o Contrato 

decorrente do registro de preços, no prazo estabelecido e a Administração 
não aceitar sua justificativa. 
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10.1.3. A Promitente Fornecedora der causa à rescisão administrativa do 

Contrato decorrente de registro de preços. 
10.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do 
Contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela 

Administração, com observância das disposições legais. 
10.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores ou inferiores aos 

praticadas no mercado e a Detentora não acatar a revisão dos mesmos; 
10.1.6. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e 
justificado pela Administração. 

 
10.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado nos casos previsto 
acima será feita por e-mail ou por correspondência juntando-se o 

comprovante ao processo administrativo da presente Ata de Registro de 
Preços. 

10.2.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da 
Promitente Fornecedora, a comunicação será feita por publicação na 
Imprensa Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado 

a partir da publicação. 
 
10.3. A Promitente Fornecedora poderá pedir o cancelamento da presente 

Ata de Registro de Preços, mediante solicitação por escrito, comprovando 
estar impossibilitada de cumprir as exigências da mesma, ou, a juízo da 

Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses 
previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada 
pela Lei Federal n° 8.883/94. 

10.3.1. A solicitação da Promitente Fornecedora para cancelamento do preço 
registrado somente o eximirá da obrigação de contratar com a 

Administração, se apresentada com antecedência de 05(cinco) dias da data 
da convocação para firmar Contrato de fornecimento pelos preços 
registrados facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas 

no Instrumento Convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.  
 

CLÁUSULA XI – DAS PENALIDADES 

 
11.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante 

desta Ata ou de contratante, a Promitente Fornecedora, conforme a infração, 
estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
11.1.1. Deixar de manter a Proposta (recusa injustificada para Contratar): sus-

pensão do direito de licitar e contratar com a Administração por prazo não su-
perior a 02 (dois) anos, e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado 

da contratação. 
11.1.2. Executar os Termos do Edital ou da Ata com irregularidades, passíveis 
de correção durante a sua execução e sem prejuízo ao resultado: advertência. 

 
CLÁUSULA XII – DAS COMUNICAÇÕES 

 

12.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o 
acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito, 
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com melhor detalhamento possível, através do endereço eletrônico indicado 

no Contrato, sendo obrigatória a menção do número da presente licitação. 
 

CLÁUSULA XIII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
13.1. Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas 

decorrentes desta Ata de Registro de Preços, serão alocados quando da 
assinatura do Contrato e/ou emissão das Notas de Empenho.  
 

CLÁUSULA XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

14.1. Integram-se a esta Ata o Edital do PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 00_/2021 e a proposta da(s) empresa(s) 
classificada(s) em 1º (primeiro) lugar. 

 
14.2. Os casos omissos serão resolvidos pelo Órgão Gerenciado ou pelo órgão 
ou entidade que aderiu à Ata – na hipótese da Condição 4.10, da Cláusula IV 

desta Ata, com observância das disposições constantes nas Leis Federais nº 
8.666/93 e nº 10.520/2002 e as demais normas aplicáveis. 
 

14.3. A publicação resumida ou extrato desta Ata de Registro de Preço será 
feita na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia. 

 
CLÁUSULA XV – DO FORO 

 

15.1. As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da 

cidade de Ulianópolis, com exclusão de qualquer outro. 
 
E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento em duas vias de 

igual teor e forma. 
 
Ulianópolis - PA, ____ de ____ de 2021. 

 
 

MUNICIPIO DE ULIANÓPOLIS 
(Órgão ou Fundo Municipal) 
CNPJ/MF __.___.___/____-__ 

Rep. Legal - ___________ 
CPF/MF ___.___.___-__ 

 

EMPRESA 
CNPJ/MF: __.___.___/____-__ 

Rep. Legal – ___________________ 
CPF/MF: ___.___.___-__ 
Promitente Fornecedora 
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ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 
CADASTRO DE RESERVA DE FORNECEDORA 

 

1ª Colocada 
Empresa __________________, pessoa jurídica de direito __________, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° __.___.___/___, sediada na _____________________, por 
intermédio de seu (a) representante legal o (a) Sr. (a) _____________________, 
portador (a) da Cédula de Identidade ______________, inscrito (a) no CPF/MF 

sob o n° ___.___.___-__ 
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ANEXO IX 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 00_/2021-PMU 

 

 
PROPOSTA DE PREÇO 

 
A disponibilização do ANEXO IX Proposta de Preços deste edital fica 
acondicionado ao preenchimento e envio da FICHA DE RETIRADA DE 

EDITAL para o e-mail: licitacao.semaf@ulianopolis.pa.gov.br  
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ANEXO X 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 00_/2021-PMU 

 

ORÇAMENTO ESTIMATIVO EM PLANILHA DE QUANTITATIVO E PREÇO 
UNITÁRIO 
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ANEXO XI 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 00_/2021-PMU 

 

MINUTA – CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº-___/2021-CMIP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº __/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00_/2021-PMU 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 
DESCARTÁVEIS, MATERIAIS DE LIMPEZA 

E UTENSÍLIOS QUE ENTRE SI CELEBRAM, 
DE UM LADO O MUNICÍPIO DE 
ULIANÓPOLIS E DE OUTRO A EMPRESA 

_________________. 
 
 

De um lado o MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS – (PREFEITURA OU FUNDOS 
MUNICIPAIS), Estado do Pará, pessoa jurídica de direito Público, neste ato 

representado pela Exma. Sra. Prefeita _______, brasileira, casada, portadora da 
carteira de identidade (RG) sob o n° ________________________ inscrita no CPF 
sob o n° ____________________, residente e domiciliado nesta cidade, doravante 

denominada de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa 
___________________, pessoa jurídica de direito ______________, inscrita no 
CNPJ/MF: __.___.___/____-__, com sede na _____________, nº-_______, Bairro: 

______, CEP: __.___-___, (município)/(UF), Fones (__):_____-____, e-mail: 
___________; Representante Legal, ____________, (nacionalidade), estado civil), 

(profissão), Cédula de Identidade nº-_____, inscrito no CPF/MF sob o nº-
___.___.___-__, contato (__) _____-_____, residente e domiciliado na __________, nº-
___, Bairro: _________, CEP: __.___-___, (município)/(UF), doravante denominada 

CONTRATADA, ambos de comum e recíproco acordo, tem justo e convencionado 
sob as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA 1 – DA ORIGEM DO CONTRATO 

1.1. Este Contrato Administrativo tem como origem à contratação direta por 

meio do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº-___/2021 que versa sobre o 
PREGÃO PRESENCIAL NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº- 
00_/2021-PMU. 

 

CLÁUSULA 2 – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E VINCULAÇÃO AO TERMO DE 
REFERÊNCIA/MEMORIAL DE SERVIÇOS E A PROPOSTA DE TRABALHO. 

2.1. As cláusulas e condições deste contrato moldam-se às disposições da Lei 
Federal nº 10.520/02 e suas alterações, Lei Federal nº 7.892/13 e subsidia-

riamente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, no que couber, bem 
como ao da Lei Complementar 123/2006, e os demais diplomas legais aplicá-

veis, os quais a Contratante e a Contratada estão sujeitos e se obrigam reci-
procamente. 
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2.2. Este Contrato fica vinculado ao Termo de Referência Consolidado e à 

Ata de Registro de Preço que lhe deram origem, e a Proposta oferecida pela 
Contratada. 
 

CLÁUSULA 3 – DO OBJETO 

3.1. O Objeto do presente Contrato Administrativo é a aquisição de gêneros 

alimentícios, descartáveis, materiais de limpeza e utensílios, para atender as 
necessidades das Secretarias Municipais de Ulianópolis. 
3.2. As especificações dos materiais e estimativa de quantidades e preços 

serão as seguintes. 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO 
PRODUTO 

MARCA UNID. QUANT. PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
TOTAL 

       

 

CLÁUSULA 4 – DO REGIME DE EXECUÇÃO E ENTREGA 

4.1. Para fornecimento das quantidades adquiridas proceder-se-á da 
seguinte forma, de acordo com as necessidades e conveniências da 

Contratante: 
4.1.1. Os produtos serão entregues conforme estipulado na Condição 6 
(prazo, forma e local de entrega) do Termo de Referência e estipulado na 

Cláusula VI (da entrega e do prazo), de acordo com as especificações descritas 
na Ordem de Compra. 

4.1.2. Os produtos a serem fornecidos devem atender ao disposto na 
legislação de alimentos, vigente no âmbito da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária do Ministério da Saúde, conforme prevê a ANVISA na PORTARIA nº 

1.428, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1993 e RESOLUÇÃO RDC 216, DE 15 DE 
SETEMBRO DE 2004. 
4.1.3. Devem estar explícitas no rótulo, conforme a legislação em vigor: a 

data de fabricação, o prazo de validade, as informações nutricionais dos 
alimentos e a identificação do fabricante ou fornecedor. 

4.1.4. Os produtos estarão sujeitos à aceitação da Contratante, a qual 
caberá o direito de recusar, caso o(s) material(ais) não esteja(m) de acordo 
com o especificado. 

 

CLÁUSULA 5 – DO VALOR 

5.1. O valor global do Contrato é de R$ _________ (valor por exteso). 

 

CLÁUSULA 6 – PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será efetuado pela Contratante através de transferência 
bancária à Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresenta-
ção da Nota Fiscal/Fatura contendo os fornecimentos executados, devidamente 

atestados pelo Fiscal do Contrato; 
6.1.1. A quitação da parcela mensal poderá ser efetivada através de crédito na 

conta abaixo indicada, valendo o depósito bancário como Recibo de Quitação: 

• Banco: _______ 
Ag. ____-_ 
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C/C. ____-_ 

Beneficiado: __________ 
CNPJ nº-__.___.___/____-__ 
 

6.2. A Contratada deverá apresentar juntamente com o documento de co-
brança a comprovação de que cumpriu as seguintes exigências, cumulativamen-

te: 
6.2.1. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 
6.2.2. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais 

e à Dívida Ativa da União Certidão de regularidade com a Fazenda Fe-
deral; 
6.2.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

6.2.4. Certidão Negativa de Débitos Estaduais - TRIBUTÁVEIS E 
NÃO TRIBUTÁVEIS. 

 
6.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura, não aceitação dos itens ou outra 
circunstância que desaprove a liquidação da despesa, ou ainda não acompa-

nhada das certidões previstas nos subitens 6.2.1, 6.2.2 e 6.2.3 do item 6.2, da 
CLÁUSULA 6, deste Instrumento, a mesma ficará pendente e o pagamento sus-
tado até que a Contratada aplique as medidas saneadoras necessárias. 

 

CLÁUSULA 7 - VIGÊNCIA CONTRATUAL E DA PRORROGAÇÃO 
CONTRATUAL 

7.1. O presente Contrato terá vigência até __/__/2021. 
 

CLÁULA 8 – REAJUSTE/REPACTUAÇÃO 

8.1. Salvo as excepcionalidades legais e alteração no Objeto, o Contrato não 

poderá ser reajustado. 
 

CLÁUSULA 9 - RESCISÃO 

9.1. Este Contrato poderá ser rescindido, nos seguintes casos: 
9.1.1. Unilateralmente, pela Contratante, nos casos enumerados 
no inciso I, do art. 79, da Lei Federal nº-8.666/93; 

9.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as Partes, desde que haja 
conveniência à Administração; 

9.1.3. Judicialmente, nos termos da Legislação Processual. 
 

CLÁUSULA 10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Prestar as informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser 
solicitados. 

 
10.2. Fiscalizar o cumprimento do Contrato. 

 

10.3. Efetuar os pagamentos dos fornecimentos conforme condicionantes do 
Termo de Referência e deste Contrato, no prazo máximo de até 30 (trinta) 
dias, mediante a apresentação de Nota Fiscal atestada por servidor responsável 

pela fiscalização do fornecimento. 
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10.4. Atestar o recebimento dos materiais através de servidor responsável pela 
fiscalização dos fornecimentos a serem executados em atendimento ao que prevê 
o inciso III, do §2º, do art. 63 da Lei Federal nº-4.320/64. 

 
10.5. Mensurar, quantificar e precificar quaisquer danos causados ao patri-

mônio público, quando tenham sido causados pelos colaboradores da Contra-
tada durante o processo de execução do Contrato, para se for o caso, fazer a 
retenção desses valores por ocasião dos pagamentos, se aplicada à penalidade 

prevista no Contrato. 
 

10.6. Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas verificadas que 

venham a infringir CLÁUSULAS contratuais. 
 

10.7. Reter, por ocasião de cada pagamento, os valores de cada penalidade, 
caso venham a ser aplicadas de acordo com o previsto no Contrato. 

 

CLÁUSULA 11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Realizar os fornecimentos conforme previsto na CLÁUSULA 4 deste Con-
trato, com todo zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente, 

resguardando os interesses da Contratante. 
 

11.2. Emitir as Notas Fiscais conforme os fornecidos. 
 

11.3. A Contratada fica obrigada a efetuar a qualquer tempo e a critério da 

Contratante, a adequação dos fornecimentos que, por ventura apresentarem 
divergências com as especificações definidas em Contrato, sem qualquer ônus 

para esta Municipalidade. 
 

11.4. Serão de inteira responsabilidade da Empresa Contratada, as despesas 

decorrentes à execução do Contrato, caso seja necessária, nos prazos estabele-
cidos. 

 

11.5. Apresentar as certidões que comprovem a regularidade das Obrigações 
Fiscais (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União, Certificado de Regularidade junto ao FGTS e Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas) por ocasião da entrega das Notas Fiscais. 

11.5.1. A recusa da contratada em recolher os encargos acima cita-

dos, autoriza a rescisão unilateral do presente contrato, bem como re-
tenção dos valores devidos a título de encargos e impostos e a Contra-

tada não terá direito a qualquer tipo de indenização, ficando ainda su-
jeita às penalidades previstas na Lei Federal nº-8.666/93. 

 

11.6. Responsabilizar-se por danos ou prejuízos pessoais ou materiais que, por 
ventura venham a ser causados à Contratante. 

CLÁUSULA 12 - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E DO ATESTO 
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12.1. A Contratante fiscalizará os serviços executados pela Contratada a fim 

de verificar se estão sendo observadas as CLÁUSULAS do Contrato. 
 
12.2. A fiscalização do cumprimento das obrigações emanadas deste Contrato 

será realizada por servidor da Contratante designado para este fim. 
 

CLÁUSULA 13 – SANSÕES ADMINISTRATIVA 

13.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante, a 
Contratada estará sujeita às seguintes penalidades: 

13.1.1. Deixar de manter a Proposta (recusa injustificada para Con-
tratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Adminis-
tração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

13.1.2. Executar o Contrato com irregularidades, passíveis de corre-
ção durante a sua execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

13.1.3. Executar o Contrato com atraso injustificado, até o limite de 
10 (dez) dias, após os quais será considerada inexecução contratual: 
multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor dos produ-

tos/serviços não entregues/executados; 
13.1.4. Rescisão contratual por inadimplemento da Contratada: 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração por 

prazo não superior a 02 (dois) anos e multa de 20% (vinte por cen-
to) sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do 

contrato; 
13.1.5. Causar prejuízo material resultante diretamente de execução 
contratual: declaração de inidoneidade cumulada com suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração Pública por prazo 
não superior a 02 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizado do Contrato. 
 

13.2. As penalidades serão registradas no cadastro da Contratada, quando for 

o caso. 
 
13.3. As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade po-

derão ser aplicadas juntamente com a de multa diária, facultada a defesa prévia 
do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

CLÁUSULA 14 - RECURSOS FINANCEIROS 

14.1. O valor acordado será pago pela Contratante à Contratada, conforme 

Dotação Orçamentária: 
 

14.1.1. Exercício 2021, Atividade ____._________._.___ ____, Classi-
ficação econômica _._.__.__.__ ______, Subelemento _._.__.__.__ 

 

 

CLÁUSULA 15 – DA PUBLICIDADE 
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15.1. O presente instrumento de Contrato Administrativo será publicado no 

Mural de Avisos e Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Ulia-
nópolis, no Portal de Licitações do TCM/PA e na Imprensa Oficial. 
 

CLÁUSULA 16 – DO FORO 

16.1. Para dirimir qualquer questão decorrente do presente Contrato, as par-

tes contratantes elegem o foro da cidade de Ulianópolis, Estado do Pará, com 
renúncia expressa de qualquer outro, cuja competência for invocável. 
 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato, na presença 
de 02 (duas) testemunhas, para que sejam produzidos os efeitos legais e 
pretendidos. 

 
Ulianópolis/PA, ____ de _____ de 2021. 

 
 
 

 
MUNICIPIO DE ULIANÓPOLIS 

(Órgão ou Fundo Municipal) 
CNPJ/MF __.___.___/____-__ 

Rep. Legal - ___________ 
CPF/MF ___.___.___-__ 

Contratante 

EMPRESA 
CNPJ/MF: __.___.___/____-__ 

Rep. Legal – ___________________ 
CPF/MF: ___.___.___-__ 

Contratada 
 

 
 
Testemunhas: 

 
 

1. _______________________________ 
Nome: 
CPF/MF: 

 
2. _______________________________ 
Nome: 

CPF/MF: 
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