
        

 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA 

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

                  PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/132037 

 

EDITAL 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 

 

 
 

 

1 

 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ - FASEPA, inscrita 

no CNPJ sob o nº 84.154.186/0001-23, sediada na Rua DIOGO MOIA, Nº 

1101, Bairro UMARIZAL CEP: 66.055-170 torna público que, por meio de 

seu Pregoeiro devidamente designado pela Portaria nº 050 de 16 de 

janeiro de 2020, realizará licitação, na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, tudo em conformidade com as 

normas estabelecidas na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 

2002, Decreto Federal n°. 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto Nº 

10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Estadual nº. 6.474, de 06 de 

agosto de 2002, Decreto Estadual nº. 0199, de 09 de junho de 2003, 

Decreto Estadual nº. 2.069, de 20 de fevereiro de 2006, Lei 

Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei nº 

8.078/90 e alterações – (Código de Defesa do Consumidor), Decreto 

Federal nº. 6.204, de 05 de setembro de 2007, Decreto Estadual nº 

877, de 31 de março de 2008, Decreto Estadual nº 878, de 31 de março 

de 2008, Instrução Normativa nº. 018, de 21 de maio de 2008, editada 

pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA, Art. 48, Instrução 

Normativa SLTI/MPOG Nº 03 de 26/04/2018, Instrução Normativa nº 03, de 

09/11/2018, Acórdão TCU 1872/2018, Inciso I do Art. 3º do Decreto 

Estadual nº 05 de 19/01/2011 e subsidiariamente, da Lei Federal n° 

8.666, de 21 de junho de 1993, da legislação correlata e demais 

exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 

 

UASG 925609 

Data da sessão: 31/03/2020 

Horário: 09h00min 

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br  

 

Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que 

impeça a realização da sessão pública na data acima mencionada, o 

evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 
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1. DO OBJETO 

O presente Processo Licitatório tem por objeto a Contratação de 

empresa especializada no fornecimento diário de refeições para 

atender às necessidades de todas as Unidades da Fundação de 

Atendimento Socioeducativo do Pará – FASEPA, pelo período de 12 

meses, conforme quantidades e destinações descritas no Termo de 

Referência, Anexo I. 

1.1. A licitação será realizada sem benefício de exclusividade ou 

cota para participação de ME / EPP, tendo em vista que de acordo com 

a natureza do objeto seria prejudicial a sua divisão. 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em 
dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado para o 

exercício de 2020, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 680201  

Fonte: 0101000000 

Programa de Trabalho: 08.243.1505.8392; 08.243.1505.8393; 

08.243.1505.8394 e 08.243.1505.8864.  

Elemento de Despesa: 339039  

  

2.1.1. Será providenciada pela CONTRATANTE a cada início de 

exercício, dotação orçamentária própria para a sua respectiva 

cobertura.               

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no 

SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade 

licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a 

solicitação de login e senha pelo interessado. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a 
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presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes a este Pregão. 

3.4. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua 

responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada 

diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 

sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação,  

3.5. São de responsabilidade da licitante eventuais danos decorrentes 

de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.6. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas 

imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de 

acesso. 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de 

atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam 

com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF, conforme disposto no artigo 9º da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 03, de 26/04/2018.  

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 

administrativos, na forma da legislação vigente; 

4.2.2. Tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão da 

Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, 

Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que estejam punidas com 

suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração 

Pública Estadual. 

4.2.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com 

poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou 

judicialmente; 

4.2.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 

8.666, de 1993; 
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4.2.5.  Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou 

extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em 

processo de dissolução ou liquidação; 

4.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante 

assinalará “sim” ou “Não” em campo próprio do sistema eletrônico, 

relativo às seguintes declarações:  

4.3.1. Que enquadra-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 

Complementar nº 147/2014. 

4.3.1.1 A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o 

licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa; 

4.4. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital 

e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação definidos no Edital; 

4.4.1. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores;  

4.4.2. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 

14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da 

Constituição;  

4.4.3. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos 

da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 03 de 26/04/2018. 

5. ENVIO DAS PROPOSTAS 

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema 

eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de 

propostas. 
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5.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a 

sessão pública observarão o horário de Brasília – DF. 

5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem 

efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 

verdadeiras suas propostas e lances.  

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável 

pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou 

substituir as propostas apresentadas.   

5.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, 

no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

5.6.1. Valor unitário e total do item; 

5.6.2. Marca; 

5.6.3. Fabricante;  

5.6.4. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for 

aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia; 

5.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam 

a Contratada. 

5.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos 

operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, 

comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos bens. 

5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 

(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.  

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por 

meio de sistema eletrônico, na data, horário e local, indicados neste 

Edital. 
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6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, 

desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade 

com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 

insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência.  

6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no 

sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu 

julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase 

de aceitação. 

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, 

sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens 

entre o Pregoeiro e os licitantes. 

6.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar 

lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 

imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro.  

6.6. Será aplicado ao certame o modo de disputa aberto, nos termos do 

Art. 32 do Decreto Federal nº 10.024 de 20/09/2019. 

6.7. O lance deverá ser ofertado pelo valor do LOTE, com variação 

monetária e considerando o intervalo mínimo entre lances no valor de 

R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), nos termos do Inc. III, Art. 14, Decreto 

Federal nº 10.024 de 20/09/2019. 

6.8. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o 

horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no 

Edital. 

6.8.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a 

norma deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação. 
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6.8.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada 

em campo próprio do sistema. 

6.8.3. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior 

percentual de desconto em relação ao último lance por ele ofertado e 

registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo 

de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que 

incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação 

ao lance que cobrir a melhor oferta, conforme o disposto no § 3º, do 

Art. 30 do Decreto Federal nº 10.024 de 20/09/2019. 

6.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, 

prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.  

6.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão 

informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada 

a identificação do licitante.  

6.11. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer 

acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

6.12. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro 

persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será 

suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a 

comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado 

para divulgação.  

6.13. A etapa de lances da sessão pública será encerrada 

considerando o prazo previsto de dez minutos aplicado ao modo de 

disputa aberto, Art. 32, do Decreto Federal nº 10.024 de 20/09/2019. 

6.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor 

de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros 

lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de 

ordenação das propostas. 
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7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível 

empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao 

cumprimento das especificações do objeto. 

7.2. Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja 

incompatível com o estimado pela Administração ou manifestamente 

inexequível. 

7.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global 

ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 

com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 

respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

7.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento 

digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema, 

estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não 

aceitação da proposta.  

7.4.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 

destacam-se os que contenham as características do material ofertado, 

tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de 

outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por 

outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu 

ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da 

proposta. 

7.4.1.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado 

por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes 

de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  
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7.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, 

na ordem de classificação. 

7.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando 

no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

7.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 

contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, a 

fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em 

condições diversas das previstas neste Edital. 

7.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta 

e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja 

obtido preço melhor. 

7.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

8. DA HABILITAÇÃO  

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o 

Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça 

a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros: 

8.1.1. SICAF; 

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, 

mantido pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de 

Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

8.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa 

licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 

de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

8.1.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o 

licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 

8.2. O Pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado 

de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à 

regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica 

financeira e habilitação técnica, conforme o disposto nos arts. 9º, 

10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 21º e 23º da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 03, de 26/04/2018. 

8.2.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de 

certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma 

documentação vencida junto ao SICAF. 

8.2.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão 

correspondente através do sítio oficial, ou na hipótese de se 

encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a 

encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que 

comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de 

inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da 

regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e 

das sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC 

nº 123, de 2006. 

8.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de 

Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF além do nível de 

credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 03, de 

26/04/2018, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à 

Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista: 
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8.4. Habilitação jurídica:  

8.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro 

Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 

respectiva sede; 

8.4.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial 

da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

8.4.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 

acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

8.4.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão 

expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa 

ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução 

Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro 

do Comércio - DNRC; 

8.4.5. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em 

vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado 

na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 

107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

8.4.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País: decreto de autorização; 

8.4.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva; 

8.5. Regularidade fiscal e trabalhista: 

8.5.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

8.5.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, 

mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela 
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Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela  Procuradoria-

Geral  da  Fazenda  Nacional  (PGFN),  referente  a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados,  inclusive  aqueles  relativos  à  Seguridade  Social,  

nos  termos  da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do 

Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional; 

8.5.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS); 

8.5.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 

justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou 

positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.5.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual;  

8.5.6.  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio 

ou sede do licitante; 

8.5.7. prova  de  regularidade  com  a  Fazenda Municipal  ou  

distrital  do  domicílio  ou sede do licitante, relativa à atividade 

em cujo exercício contrata ou concorre; 

8.5.8. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos 

estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal 

condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual  

do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

8.5.9. caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, 

empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no 

artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação.  
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8.6. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de 

Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF no nível da Qualificação 

Econômico-Financeira, conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 03, 

de 26/04/2018, deverão apresentar a seguinte documentação: 

8.6.1. certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

8.6.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 

(três) meses da data de apresentação da proposta; 

8.6.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, 

admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

8.6.3.  comprovação da situação financeira da empresa será constatada 

mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 

(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = --------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 

SG =---------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 

LC = -----------------------; e 

Passivo Circulante 

8.6.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem 

resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor 

estimado da contratação. 
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8.7. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, 

ainda, a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, por meio de:  

8.7.1. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante 

forneceu objeto compatível em características, quantidades e prazos, 

com o objeto da presente licitação, descrevendo claramente os 

quantitativos fornecidos, devendo ser feita em papel timbrado da 

Declarante, indicando o CNPJ/MF da Licitante e identificação completa 

da empresa/órgão que o expede, e sempre que possível o valor do 

serviço prestado.  Também deverá constar que os serviços foram ou 

estão sendo executados satisfatoriamente, não existindo nos registros 

até a data da expedição fatos que desabonem a conduta e 

responsabilidade com as obrigações assumidas.  Deve ser datada e 

assinada (nome do representante da Empresa Emitente – cargo-

telefone), conforme Art. 30, § 4º da Lei 8.666/93. 

8.8. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos 

subitens acima assim como os demais, deverão posteriormente, ser 

remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, 

autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, 

desde que conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da 

imprensa oficial, para análise, no prazo de 03 (três) dias úteis. 

8.8.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

8.9. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange 

à regularidade fiscal, a microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa, será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, para 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período;  

8.9.1. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação;  
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8.10. As empresas cadastradas EM SITUAÇÃO REGULAR no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, instituído pela 

Secretaria de Administração Federal, conforme Parágrafo Único do Art. 

14 do Decreto nº 5.450 de 31/05/2005, FICARÃO DISPENSADAS DE 

APRESENTAR OS DOCUMENTOS DE QUE TRATAM OS ITENS 8.4, 8.5 E 8.6 DO 

PRESENTE EDITAL. 

8.11. O licitante em situação irregular no SICAF deverá apresentar 

os documentos de habilitação listados nos itens 8.4, 8.5 e 8.6 do 

presente Edital, para participar da presente licitação. 

8.12. Será exigida a seguinte documentação complementar: 

8.12.1. Apresentar, declaração que está ciente e cumprirá a obrigação 

de possuir em seu quadro de pessoal, 5% (cinco por cento) de pessoas 

com deficiência no momento da contratação, em atendimento ao disposto 

no § 6° do Art. 28 da Constituição do Estado do Pará, conforme modelo 

do Anexo III, do edital; 

8.12.2. Alvará de Funcionamento do estabelecimento sede da licitante; 

8.12.3. Apresentar as respectivas comprovações referentes às 

exigências constantes nas alíneas l, m e n estabelecidas no item 9.1 

do Termo de Referência; 

8.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a continuidade da mesma. 

8.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

8.15. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da 

proposta subsequente. 

8.16. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema 

eletrônico. 
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9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

9.1. A proposta final e, se necessário, os documentos complementares 

do licitante declarado vencedor, deverão ser encaminhados no prazo de 

02(duas)horas, via anexo do sistema 

(www.comprasgovernamentais.gov.br) a contar da solicitação do 

Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

9.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, 

em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a 

última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou 

seu representante legal. 

9.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do 

licitante vencedor, para fins de pagamento. 

9.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada 

em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de 

eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

9.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais 

como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a 

Contratada. 

10.  DOS RECURSOS 

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal 

de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, 

se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) 

minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de 

recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 

decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio 

do sistema. 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, 

para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, 

mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à 

intenção de recorrer importará a decadência desse direito. 

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de 

então, o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões, pelo 

sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo 

sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar 

do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos 

insuscetíveis de aproveitamento.  

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado 

vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de 

recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 

recursos apresentados. 

11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos 

praticados, a autoridade competente homologará o procedimento 

licitatório.  

12. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

12.1. Após a homologação da licitação, será firmado Termo de 

Contrato. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, 

prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.  

12.2. Previamente à contratação, será realizada consulta ao SICAF, 

pela contratante, para identificar possível proibição de contratar 

com o Poder Público.  

12.2.1. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de 
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Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas neste Edital.  

12.3. Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do 

instrumento equivalente, a Administração realizará consulta “on line” 

ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – 

CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo. 

12.3.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o 

contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no 

prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades 

previstas no edital e anexos. 

12.4. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato 

ou aceite do instrumento equivalente, não comprovar que mantém as 

mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, 

recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro 

licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após 

a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados 

os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

13. DO REAJUSTE: 

13.1. Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados 

anualmente, utilizando-se do menor índice oficial de reajuste 

vigente, pertinente a natureza do objeto do certame. 

13.2. O primeiro reajuste somente poderá se concedido após 12 meses, 

contados a partir da data limite para apresentação da proposta ou 

orçamento a que ele se refere. 

14. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

14.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de 

fiscalização estão previstos no Termo de Referência. 

15.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

15.1.  As obrigações da Contratante e da Contratada são as 

estabelecidas no Termo de Referência.  
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16. DO PAGAMENTO 

16.1. A Contratada apresentará nota fiscal para liquidação e 

pagamento da despesa pela Contratante, mediante ordem bancária 

creditada em conta corrente no Banco do Estado do Pará - BANPARÁ S/A, 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal 

e recibo devidamente atestados. 

16.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o 

“atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.  

16.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos 

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 

pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 

pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-

se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 

qualquer ônus para a Contratante. 

16.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como 

emitida a ordem bancária para pagamento. 

16.5. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta 

ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação 

exigidas no edital.  

16.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da 

contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no 

mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma 

vez, por igual período, a critério da contratante. 

16.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada 

improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis 

pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 

contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, 

para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para 

garantir o recebimento de seus créditos.   
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16.8. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as 

medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo 

administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 

defesa.  

16.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão 

realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, 

caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.   

16.10. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou 

outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, 

em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será 

rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no 

SICAF.  

16.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária 

prevista na legislação aplicável. 

16.11.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, 

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a 

retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos 

por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 

faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

17.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

17.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 

2002, o licitante/adjudicatário que:  

17.1.1. Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o 

termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da 

proposta; 

17.1.2. apresentar documentação falsa; 

17.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

17.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

17.1.5. não mantiver a proposta; 
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17.1.6. cometer fraude fiscal; 

17.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 

17.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração 

falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento 

como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da 

licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

17.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações 

discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

17.3.1. Advertência, por escrito, no caso de pequenas falhas e/ou 

irregularidades; 

17.3.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total 

contratado, no caso de inexecução total do objeto contratado, 

recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da 

comunicação oficial; 

17.3.3. O descumprimento das demais obrigações estabelecidas no 

contrato sujeitará a licitante vencedora à multa de 0,5% (zero 

vírgula cinco por cento) por ocorrência de fato, sobre o valor total 

do contrato, recolhida no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, 

contados da comunicação oficial; 

17.3.4.  O atraso injustificado na entrega dos materiais no qual se 

compromete a contratada sujeitará esta a pagamento de multa moratória 

equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor da 

obrigação, limitada a 20 dias. Após o vigésimo dia e a critério da 

administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do 

objeto, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste 

instrumento e na legislação vigente. 

17.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a 

sanção de impedimento. 

17.5. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará 

sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no SICAF e, no que 
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couberem às demais penalidades referidas no Capítulo IV, da Lei 

Federal nº. 8.666/93. 

17.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-

á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla 

defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 

9.784, de 1999. 

17.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 

consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo 

da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 

princípio da proporcionalidade. 

17.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

17.9. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação 

estão previstas no Termo de Referência. 

18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

18.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da 

sessão pública, na forma eletrônica, qualquer pessoa, física ou 

jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste PREGÃO, mediante 

petição a ser enviada em FORMATO DOC, EXCLUSIVAMENTE para o endereço 

eletrônico cplfasepa2018@gmail.com. 

18.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao 

pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e 

dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, 

contado do data de recebimento da impugnação. 

18.3. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para 

a realização do certame. 

18.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo 

licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias 

úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço 

eletrônico indicado no Edital. 

mailto:cplfasepa2018@gmail.com
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18.5. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo 

de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e 

poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração 

do edital e dos anexos. 

18.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas 

pelo sistema e vincularão os participantes e a administração. 

18.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo 

Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e 

estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente 

que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 

mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação em contrário pelo Pregoeiro.   

19.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro 

poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 

propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

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

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

19.3.  A homologação do resultado desta licitação não implicará 

direito à contratação. 

19.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre 

interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, 

desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

19.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e 

apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum 

caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 

do resultado do processo licitatório. 
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19.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus 

Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 

Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

19.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não 

importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o 

aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

interesse público. 

19.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de 

seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as 

deste Edital. 

19.9. Cópia do Edital e seus anexos serão fornecidos, gratuitamente, 

nos endereços eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.br e 

www.compraspara.pa.gov.br. 

19.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os 

seguintes anexos: 

 

19.10.1. Anexo I – Termo de Referência; 

19.10.2. Anexo II – Modelo de Proposta; 

19.10.3. Anexo III – Modelo de Declaração de Empregabilidade de 

Deficiente; 

19.10.4.  Anexo IV – Minuta de Contrato; 

 

      

Belém (PA), xx de  xxxxxxxxx  de 2020. 

 

 

 

 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.compraspara.pa.gov.br/
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO: 

 

 O presente termo de referência tem por objeto a Contratação de 

Empresa Especializada no fornecimento diário de refeições, para 

atender as necessidades de todas as unidades da Fundação de 

Atendimento Socioeducativo do Pará - FASEPA. 

 

2. JUSTIFICATIVA  

 

 A contratação dos serviços descritos neste Termo de Referência 

se justifica pela busca de modernização e otimização e padronização 

do fornecimento de alimentação nas unidades da Fundação de 

Atendimento Socioeducativo do Pará. 

A pretendida modificação na produção de alimentos para 

socioeducandos e funcionários plantonistas da FASEPA trará grandes 

benefícios para a Fundação, tanto do ponto de vista da qualidade dos 

alimentos quanto em relação aos desperdícios ocorridos. 

Neste sentido, considerando que o atual modelo de produção de 

alimentos envolve a FASEPA em todas as fases necessárias para a 

produção como a aquisição de todos os insumos para o preparo das 

refeições, aquisição de todos os utensílios necessários, aquisição 

dos equipamentos utilizados nas cozinhas, manutenção dos equipamentos 

e do local de instalação das cozinhas, etc. Logo, a necessidade de 

realização de todas estas etapas acaba por sobrecarregar o fluxo de 

trabalho da administração no que diz respeito a licitação, 
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contratação e fiscalização de todas estas tarefas ligadas à produção 

de alimentos.  

Ademais, no atual modelo a FASEPA também é responsável pela mão-

de-obra necessária para o preparo dos alimentos, o que resulta na 

necessidade de contratação de diversos servidores temporários 

acarretando o sensível aumento da despesa da FASEPA com pagamento de 

folha de pessoal. 

Não obstante, esta Fundação ainda sofre dificuldades em relação a 

padronização da alimentação tendo em vista que as cozinhas estão 

distribuídas em diversas unidades e seria necessário o aumento das 

despesas para realização de um controle mais eficaz e efetivo das 

alimentações ofertadas aos socioeducandos e plantonistas desta 

Fundação. 

Desta forma, com base nas razões acima expostas, é evidente que a 

contratação pretendida acarretará a melhoria da qualidade da 

alimentação fornecida na FASEPA e também trará melhor aproveitamento 

desta alimentação. 

3. PRAZOS DE INÍCIO DO FORNECIMENTO E ENTREGA DAS REFEIÇÕES 

 

3.1. A Contratada deverá iniciar a prestação dos serviços no prazo de 

20 (vinte) dias corridos, a contar da assinatura do Contrato. 

3.2. As refeições devem ser produzidas nas unidades da FASEPA 

indicadas neste Termo de Referência e também deverão ser entregues 

nas unidades onde não houver produção, conforme indicado nos itens 

5.4 e 5.5 deste Termo de Referência, em um espaço de tempo máximo de 

45 (quarenta e cinco) minutos após seu preparo. 
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4. ESPECIFICAÇÕES DAS REFEIÇÕES 

 

4.1. O almoço deverá ter pelo menos 600g (seiscentos gramas), com a 

seguinte descrição básica: arroz/macarrão, feijão, farofa, saladas 

diversificadas/guarnições, carne branca (peixe e frango) ou carne 

vermelha (bovina e suína) e também uma fruta; 

 

4.2. O jantar deverá ter pelo menos 600g (seiscentos gramas), com a 

seguinte descrição básica: arroz/macarrão, feijão, farofa, saladas 

diversificadas/guarnições, carne branca (peixe e frango) ou carne 

vermelha (bovina e suína); 

 

4.3. Carnes, frangos e peixes deverão ser fornecidos em alternância 

diária e variação em suas formas de preparo (ao forno, na chapa, à 

milanesa, cozida e outras). 

 

4.4. O café da manhã deverá ter pelo menos 90g (noventa gramas), com 

a seguinte descrição básica: Café, Leite, Pão e Margarina; 

 

4.5. O lanche da tarde deverá ter pelo menos 100g (cem gramas), com a 

seguinte descrição básica: Sucos variados e biscoito, achocolatado 

com leite e biscoito, mingau de tapioca; 

 

4.6. A ceia deverá ter pelo menos 100g (cem gramas), com a seguinte 

descrição básica: Mingau de arroz, sopa, achocolatado com leite e 

biscoito, mingau de farinha de milho, mingau de tapioca. 

 

4.7. As refeições deverão ser preparadas e fornecidas em perfeito 

estado de qualidade e higiene. Quando as refeições tiverem que ser 

entregues em unidades onde não são produzidas as mesmas deverão estar 

acondicionadas em pratos/formas de alumínio, de modo a manter a 

integridade, a qualidade e a temperatura das mesmas até sua entrega. 
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5. FORNECIMENTO 

5.1. Para o fornecimento das refeições, a contratada deverá manter o 

ambiente de produção dos alimentos, como também a equipe de trabalho, 

dentro dos padrões exigidos pela legislação vigente e pela Vigilância 

Sanitária, sob pena de rescisão contratual. 

5.2. O fornecimento das refeições deverá ser dividido em dois itens 

que comporão um mesmo lote. O primeiro item será destinado à 

alimentação dos socioeducandos e contemplará café da manhã, almoço, 

lanche da tarde, jantar e ceia. O segundo item será destinado à 

alimentação dos profissionais plantonistas da FASEPA e contemplará 

apenas almoço e jantar conforme demonstrado na tabela abaixo: 

 

Fornecimento de Alimentação Diária 

Lote 1 

Item 1 

Fornecimento de alimentação diária para socioeducandos, 

contemplando café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e 

ceia. 

Item 2 
Fornecimento de Alimentação diária para plantonistas da 

FASEPA, contemplando almoço e jantar. 

 

5.3. Deverá ser produzido diariamente, inicialmente, um mínimo de 350 

alimentações diárias para socioeducandos e 300 alimentações diárias 

para plantonistas, todos os dias da semana, inclusive sábados, 

domingos e feriados, durante o prazo de vigência do contrato, podendo 

esse quantitativo ser alterado para mais ou para menos, a qualquer 

momento, mediante solicitação prévia da Administração. A quantidade 

máxima a ser produzida diariamente poderá chegar a 550 alimentações 

diárias para socioeducandos e 350 alimentações diárias para 

plantonistas. 
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5.4. As refeições deverão ser produzidas em determinadas unidades da 

FASEPA e distribuídas para outras unidades específicas conforme 

indicado no quadro a seguir: 

 

UNIDADES ONDE HAVERÁ INSTALAÇÃO 

DE COZINHAS E PRODUÇÃO DE 

REFEIÇÕES 

UNIDADES QUE RECEBERÃO AS 

REFEIÇÕES DAS UNIDADES 

PRODUTORAS 

CAS I 

Travessa Itaboraí, nº 359, 

Icoaraci/Belém/PA 

CAS II 

Rodovia Augusto Montenegro, 

Km 13, Passagem das Flores, 

nº 24, Belém/PA 

CASF 

Rua Manoel Barata, nº 1323, 

Icoaraci/Belém/PA 

CESEF 

Cidade Nova V, WE 57, nº 1151, 

Ananindeua/PA 

CEFIP 

Cidade Nova V, WE 58, nº 842, 

Ananindeua/PA 

BENEVIDES 

Rodovia BR 316 Km 25, Rodovia 

Augusto Meira Filho, s/n, 

Benevides/PA 

X 

CIJAM 

Rodovia BR 316 Km 08, Rua 

Cavalcante, s/n, Ananindeua/PA 

CJM 

Rodovia BR 316 Km 08, Rua 

Cavalcante, s/n, 

Ananindeua/PA 

SAS 

Avenida Governador José 

Malcher, nº 1031, Belém/PA 

UASE ANANINDEUA 

Rodovia BR 316 Km 08, Rua 

Cavalcante, s/n, Ananindeua/PA 

X 

CIAM SIDERAL 

Jardim Sideral, Conjunto Arari 

Bolonha, Avenida Central, s/n, 

Belém/PA 

X 
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CSEM 

Jardim Sideral, Rua 

Esperantista, nº 744, 

Ananindeua/PA 

X 

CSEBA 

Avenida Doutor Sergio Henn, 

s/n, Santarém/PA 

SEMI SANTARÉM 

Avenida Nazaré, nº 149, 

Centro, Santarém/PA 

UNIDADES ONDE HAVERÁ INSTALAÇÃO 

DE COZINHAS E PRODUÇÃO DE 

REFEIÇÕES 

UNIDADES QUE RECEBERÃO AS 

REFEIÇÕES DAS UNIDADES 

PRODUTORAS 

CIAM MARABÁ 

Pa 150, Km 3, Rua Tancredo 

Neves, s/n, Marabá/PA 

X 

 

 

5.5. As refeições deverão ser disponibilizadas nos horários fixados 

na tabela abaixo: 

  

Café da Manhã 07:00 h 

Almoço 12:00 h 

Lanche da Tarde 16:30 h 

Jantar 20:00 h 

Ceia 22:00 h 
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6 – DAS INSTALAÇÕES DAS COZINHAS 

 

6.1. As refeições deverão ser produzidas integralmente dentro de 

cozinhas instaladas nos prédios das unidades da FASEPA.  

 

6.2. É de total responsabilidade da contratada a instalação, a 

operação e a manutenção das cozinhas onde serão produzidas as 

refeições. 

 

6.3. A Contratada ficará responsável por quaisquer danos que seus 

funcionários ou prepostos venham a causar à Contratante. 

 

6.4. As cozinhas deverão ser instaladas nas unidades da FASEPA 

conforme indicado no item 5.4. deste Termo de Referência. 

 

6.5. A FASEPA poderá a qualquer tempo solicitar a instalação ou 

desinstalação de cozinhas em qualquer das suas 15 (quinze) unidades, 

de acordo com o ajuste de demanda necessário. 

 

6.6. A Contratada deverá fornecer e manter nas unidades de produção 

todos os equipamentos necessários para acondicionamento de insumos e 

produção das refeições, tais como: freezer, fogão industrial, 

geladeira, liquidificador industrial, panelas, armários, estantes, 

etc. 
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6.7. A Contratada será autorizada a utilizar os equipamentos já 

existentes nas cozinhas de algumas Unidades da FASEPA, que deverão 

ser previamente vistoriados pela licitante através de visita técnica 

obrigatória, com o objetivo de avaliar suas condições de uso. 

 

6.8. A Contratada será responsável pela manutenção de todos os 

equipamentos da Contratante que utilizar. 

 

6.9. As licitantes deverão obrigatoriamente realizar visitas técnicas 

nas Unidades em que serão implantadas as cozinhas, tendo em vista que 

o conhecimento das reais condições estruturais dos equipamentos e das 

instalações prediais é imprescindível para a formação dos preços e 

para que seja possível a realização do serviço a contento. 

 

7. DO CARDAPIO  

 

7.1. Foi elaborado um cardápio que deve ser seguido na primeira 

semana, e depois haverá a variação de acordo com as exigências deste 

Termo de Referência: 

REFEIÇÕES 
DIAS DA SEMANA 

Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo 

Café da 

Manhã 

Café com Leite 
(150ml) 

Café com Leite 
(150ml) 

Café com Leite 
(150ml) 

Café com Leite 
(150ml) 

Café com Leite 
(150ml) 

Café com Leite 
(150ml) 

Café com Leite 
(150ml) 

Pão (50g) Pão (50g) Pão (50g) Pão (50g) Pão (50g) Pão (50g) Pão (50g) 

Margarina (9g) Margarina (9g) Margarina (9g) Margarina (9g) Margarina (9g) Margarina (9g) Margarina (9g) 

Almoço 

Carne assada de 

panela com batatas 

(200g) 

Filé de Peixe à 
milanesa (200g) 

Filé de frango 

na chapa 

(200g) 

Bife acebolado 
(200g) 

Coxa/sobrecox
a de frango 

assado de forno 

com batatas 
(200g) 

Filé de Peixe 
Frito (200g) 

Carne moída a 
jardineira (200g) 
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7.2. Quaisquer reclamações pertinentes a qualidade e/ou quantidade da 

refeição, deverão ser enviadas à Diretoria Administrativa e 

Financeira-DAF, e serão repassadas à Empresa Contratada, para as 

providências cabíveis, sendo necessária justificativa da CONTRATADA, 

no prazo máximo de 72 horas, sendo que, se ocorrerem três 

reclamações, ensejarão rescisão contratual.        

 

8. PERÍODO DE CONTRATAÇÃO 

 

8.1. Doze (12) meses, a contar da data de assinatura do contrato.  

 

8.1.1. A contratada formulará a proposta considerando o preço global 

do fornecimento. No valor proposto deverão estar incluídas todas as 

despesas necessárias para a execução do Contrato, tais como: 

Arroz com cenoura 

(150g) 
Arroz (150g) Arroz (150g) 

Macarrão 

(150g) 
Arroz (150g) 

Arroz com 

cenoura (150g) 
Arroz (150g) 

Farofa (50g) Farofa (50g) Farofa (50g) Farofa (50g) Farofa (50g) Farofa (50g) Farofa (50g) 

Feijão com 

charque (100g) 

Feijão com charque 

(100g) 

Feijão com 

charque (100g) 

Feijão com 

charque (100g) 

Feijão com 

charque (100g) 

Feijão com 

charque (100g) 

Feijão com charque 

(100g) 

Salada de 

Legumes cozida: 
cenoura, batata, 

feijão verde (100g) 

Salada refogada no 

azeite: cenoura, 
repolho e pimentão 

verde (100g) 

Salada 

refogada no 

azeite: cenoura, 
repolho e 

pimentão verde 

(100g) 

Salada de 

Legumes 

cozida: 
cenoura, 

batata, feijão 

verde (100g) 

Salada de 

Legumes 

cozida: 
cenoura, 

batata, feijão 

verde (100g) 

Vinagrete: 
tomate, cebola, 

cheiro verde, 

azeite e vinagre 
(100g) 

Purê de batata 
(100g) 

Goiaba Laranja Banana Mamão 
Fatia de 

Melancia 
Laranja Banana 

Lanche da 
Tarde 

Suco de Acerola 

(150ml) 

Achocolatado com 

leite (150ml) 
Mingau de 

Tapioca 

(200ml) 

Suco de caju 

(150ml) 

Suco de 

Abacaxi 
(150ml) 

Suco de 

Goiaba 
(150ml) 

Achocolatado com 

leite (150ml) 

Biscoito (50g) Biscoito (50g) Biscoito (50g) Biscoito (50g) Biscoito (50g) Biscoito (50g) 

Jantar 

Salpicão de frango 

com legumes 
(250g) 

Bife a cavalo 

(250g) 

Cubos de carne 

ao molho com 
legumes (250g) 

Peito de frango 

na chapa 
(250g) 

Carne moída a 

jardineira 
(250g) 

Carne assada 

de panela com 
batata (250g) 

Coxa e sobrecoxa 

de frango assada de 
forno (250g) 

Arroz (150g) Arroz (150g) Arroz (150g) 
Arroz com 

cenoura (150g) 
Arroz (150g) 

Arroz com 

cenoura (150g) 
Macarrão (150g) 

Farofa (50g) Farofa (50g) Farofa (50g) Farofa (50g) Farofa (50g) Farofa (50g) Farofa (50g) 

Feijão com 
charque (100g) 

Feijão com charque 
(100g) 

Feijão com 
charque (100g) 

Feijão com 
charque (100g) 

Feijão com 
charque (100g) 

Feijão com 
charque (100g) 

Feijão com charque 
(100g) 

Batata palha (50g) 

Salada refogada no 
azeite: cenoura, 

repolho e pimentão 

verde (50g) 

Batata palha 

(50g) 

Salada de 

Legumes 
cozida: 

cenoura, 

batata, feijão 
verde (50g) 

Purê de batata 

(50g) 

Salada de 

Legumes 
cozida: 

cenoura, 

batata, feijão 
verde (50g) 

Salada de Legumes 
cozida: cenoura, 

batata, feijão verde 

(50g) 

Ceia 
Mingau de arroz 

(200ml) 
Sopa (200ml) 

Achocolatado 

com leite 

(150ml) 

Mingau de 

farinha de 

milho (200ml) 

Sopa (200ml) 

Mingau de 

tapioca 

(200ml) 

Achocolatado com 
leite (150ml) 

Biscoito (50g) Biscoito (50g) 
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transporte, fretes, deslocamento de funcionários, fornecimento de 

insumos/material de consumo. 

 

9. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA LICITANTE 

 

9.1 A licitante deverá: 

a) conduzir os serviços em estrita observância das condições 

previstas neste Termo de Referência, na Proposta de Preços e na 

legislação vigente, bem como manter durante a execução do contrato, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo 

de contratação; 

 

b) efetuar a entrega das refeições nos endereços e nos horários 

citados nos itens 5.4 e 5.5, deste Termo; 

 

c) fornecer os alimentos em conformidade com as especificações 

contidas no presente Termo não podendo subcontratá-los, cedê-los ou 

transferi-los a terceiros, total ou parcialmente; 

 

d) prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e 

capacitado em todos os níveis de trabalho;  

 

e) manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e 

qualificação exigidas para participação na licitação; 

 

f) responder pelos serviços que executar, na forma do Contrato e da 

legislação aplicável; 

 

g) Apresentar seus funcionários devidamente identificados mediante 

crachás e uniformes; 

 

h) responder por todos os ônus referentes ao serviço ora contratado, 

desde os salários do pessoal neles empregados, como também os 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que 

venham a incidir sobre o presente contrato; 

 



        

 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA 

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

                  PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/132037 

 

EDITAL 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 

 

 
 

 

35 

i) responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a sofrer 

seus empregados na execução dos serviços; 

 

j) é necessário que o licitante vencedor mantenha Filial ou 

Representação Comercial localizada na cidade de Belém/PA, caso o 

mesmo não possua sede na cidade de Belém/PA; 

 

k) manter o ambiente de produção dos alimentos, como também a equipe 

de trabalho, dentro dos padrões exigidos pela legislação vigente e 

pela vigilância sanitária, sob pena de rescisão contratual.   

 

l) efetuar a preparação dos alimentos sob a responsabilidade técnica 

de um nutricionista, com experiência comprovada, cujas funções 

abrangem o desenvolvimento de todas as atividades técnico-

administrativas, inerentes ao serviço de nutrição; 

 

m) apresentar manual de boas práticas de fabricação de alimentos 

atualizado, de acordo com as normas da ANVISA e seu respectivo 

certificado.  

 

n) ter em seu corpo de funcionários pelo menos um técnico de 

segurança do trabalho que auxilie durante a execução do objeto deste 

Termo de Referência; 

 

o) proporcionar o transporte das refeições até o local definido pela 

contratante, devidamente acondicionadas em condições adequadas de 

higiene e conservação. 

 

p) apresentar amostras de todas as refeições durante o certame 

licitatório para que haja análise e possível validação por parte da 

Contratante. 

 

q) apresentar amostras de todas as refeições, trimestralmente, para 

comprovação da manutenção da qualidade das mesmas. A análise será 

realizada pelo corpo diretivo e pela equipe nutricional desta 

Fundação. 

 

r) manter em cada cozinha que esteja incluída na execução do objeto 

deste termo, o mínimo de 03 (três) funcionários dedicados à 

preparação das refeições. 
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10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 

10.1. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condições 

estabelecidas em contrato; 

 

10.2. Fornecer a CONTRATADA documentos, informações e demais 

elementos que possuir vinculados ao presente contrato; 

 

10.3. Exercer a fiscalização do contrato através de um representante, 

a quem compete também anotar todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, determinando o que for necessário para 

regularizar as faltas ou defeitos observados, submetendo à autoridade 

competente da contratante o que ultrapassar a sua competência, em 

tempo hábil, para adoção das medidas convenientes; 

 

10.4. Receber definitivamente o objeto do contrato nas formas 

definidas neste Termo de Referência; 

 

11. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA CONTRATANTE: 

 

11.1. Setor responsável pela supervisão e atestação dos serviços 

prestados: Gerência de Almoxarifado. 

  

12. DO PAGAMENTO: 

12.1. A Contratada apresentará nota fiscal para liquidação e 

pagamento da despesa pela Contratante, mediante ordem bancária 

creditada em conta corrente no Banco do Estado do Pará - BANPARÁ S/A, 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal 

e recibo devidamente atestados. 

  

12.2. O prazo para pagamento será contado a partir da data de 

entrada, no setor competente, da Nota Fiscal e Recibo, devidamente 

atestada pela Gerência de Almoxarifado. 

 

12.3. No caso de devolução da Nota Fiscal, Fatura ou Recibo para 

correção, o prazo de pagamento estipulado no subitem (12.1.) passará 
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a ser contado a partir da data de reapresentação dos referidos 

documentos. 

 

12.4. Nos moldes do que determina o Decreto Estadual nº. 877, de 31 

de março de 2008, o pagamento dos fornecedores e prestadores de 

serviços dos Órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado do 

Pará, somente será efetuado mediante crédito em conta corrente aberta 

no Banco do Estado do Pará – BANPARÁ S/A. 

 

12.4.1. Os fornecedores vencedores do certame, que ainda não sejam 

correntistas do Banco do Estado do Pará S/A, deverão providenciar a 

abertura de conta corrente na agência de sua preferência. 

 

12.4.2. A Contratada deverá fazer constar a identificação da agência 

e da conta corrente nos documentos de cobrança dos serviços prestados 

tais como, notas fiscais, faturas, recibos e similares. 

 

12.5. O pagamento da Nota Fiscal somente será efetuado após a 

verificação da regularidade da Contratada junto a Seguridade Social – 

CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

 

12.6. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes às multas ou indenizações devidas pela Contratada, 

nos termos deste Termo de Referência e do contrato. 

 

12.7. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente 

de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere 

direito à alteração dos preços dos serviços contratados ou 

atualização monetária por atraso de pagamento.  

 

12.8.  Responsável pelo Pagamento: Diretoria Administrativa e 

Financeira. 

 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 

13.1. Com fundamento no art. 11 da Lei Estadual n° 6.474 e no artigo 

29 do Decreto n° 2.069 ficará impedida de licitar e contratar com o 

Estado do Pará e será descredenciado no SICAF/PA pelo prazo de 5 

(cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais 
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cominações legais e de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor 

estimado para contratação o licitante que: 

 

a) Não receber nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de 
proposta; 

b) Deixar de entregar a documentação exigida neste Edital; 
c) Apresentar documentação falsa; 
d) Não mantiver a proposta injustificadamente; 
e) Comportar-se de modo inidôneo; 
f) Fizer declaração falsa; 
g) Cometer fraude fiscal; 
h) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão; 

 

13.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a 

Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar à licitante 

vencedora as seguintes sanções: 

 

a) Advertência, por escrito, no caso de pequenas falhas e/ou 

irregularidades; 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no 

caso de inexecução total do objeto contratado, recolhida no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial; 

 

c) O descumprimento das demais obrigações estabelecidas no contrato 

sujeitará a licitante vencedora à multa de 0,5% (zero vírgula cinco 

por cento) por ocorrência de fato, sobre o valor total do contrato, 

recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da 

comunicação oficial. 

 

d) O atraso injustificado no fornecimento dos produtos no qual se 

compromete a contratada sujeitará esta a pagamento de multa moratória 

equivalente a 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre o valor da 

obrigação, limitada a 30 % (trinta por cento), sem prejuízo das 

demais penalidades previstas neste instrumento e na legislação 

vigente. 

 

13.3. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará 

sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no SICAF e, no que 
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couberem às demais penalidades referidas no Capítulo IV, da Lei 

Federal nº. 8.666/93. 

 

13.4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e no 

caso de impedimento de licitar e contratar com a Administração, o 

licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo 

das multas previstas no Edital e no Contrato e das demais cominações 

legais. 

13.5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior devidamente 

justificada e aceita pela Administração, estará isenta a licitante 

vencedora das penalidades mencionadas. 

 

13.6. Ao critério da Administração o valor da(s) multa(s) poderá ser 

descontado dos valores a serem pagos à Contratada. 

  

13.7. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e 

contratar com o órgão licitante ou com a Administração Pública 

poderão ser aplicadas à licitante vencedora juntamente com a de 

multa, descontando-se esta dos pagamentos a serem efetuados. 

 

13.8. As sanções previstas neste Edital são independentes entre si, 

podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem 

prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

13.9. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à 

licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa. 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA 

PROCESSO Nº 2020/132037 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de 

serviço de aplicação de película de proteção solar e segurança, com 

fornecimento de material, para atender as necessidades desta Fundação 

do Atendimento Socioeducativo, de acordo com informações constantes 

no Termo de Referência, Anexo I. 

 

LOTE 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL  

 XXXXXXXXXXXXXXXX UND XXX XXX XXX 

 

(*) Recomenda-se que o nº do CNPJ seja indicado claramente, devendo 

ser o mesmo constante da documentação do Cadastro da Nota Fiscal, 

caso seja vencedora. 

Prazo de validade da proposta, a contar da data de abertura do 

certame licitatório: ________________ (não inferior a 60 dias), na 

hipótese de não ser indicado prazo de validade, será considerado o 

prazo de 60 (sessenta) dias corridos.  

Declaro que nos valores ora propostos e naqueles que por ventura 

vierem a ser ofertados, através de lances, estão incluídos todos os 

custos que se fizerem indispensáveis à perfeita execução do contrato 

objeto desta proposta.   

Razão Social:  

CNPJ:  

Endereço:  

Fone:              Fax:          

E-mail:  

Banco:           Agência:              C/C:                                                            

Local/Data:  

Nome do Representante Legal:  

    

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO § 6° DO ART. 28° DA 

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ 

 

Ref: Pregão Eletrônico Nº. 01/2020.  

Processo Nº 2020/132037.  

 

(Nome da empresa)   ________________________________________________, 

CNPJ   nº 

_________________________________________________________, sediada 

(endereço 

completo) _________________________________________, declara, sob as 

penas da Lei, que: 

  

( ) Possui no quadro de empregados um percentual mínimo de 5% (cinco 

por cento) de pessoas com deficiência;  

 

( ) Possui em seu quadro menos de 20 (vinte) funcionários.  

 

( ) DECLARA, que está ciente e cumprirá a obrigação de possuir em seu 

quadro de pessoal, 5%(cinco por cento) de pessoas com deficiência no 

momento da contratação,  em atendimento ao disposto no § 6° do Art. 

28 da Constituição do Estado do Pará.  

 

Cidade - UF, ______ de ____________________ de 2020.  

 

________________________________________________ 

(nome e número da identidade do declarante) 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser em papel timbrado da empresa 

proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s)legal(is)ou 

procurador(es) devidamente habilitado(s) 
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ANEXO IV 

 

CONTRATO ADM Nº XX/2020 – FASEPA 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2020 

PROCESSO Nº 2020/132037 

PARECER JURÍDICO N° XX/2020 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA O FORNECIMENTO DIÁRIO DE 

REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO DO 

ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE 

ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ E 

A EMPRESA _______________. 

 

Por este Instrumento, de um lado, a Fundação de Atendimento 

Socioeducativo do Pará - FASEPA, devidamente inscrito no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 84.154.186/0001-23 com sede na Rua 

Diogo Moia – Umarizal, Belém-Pa, doravante denominada CONTRATANTE, 

neste ato representado por seu titular, Sr. Miguel Fortunato Gomes 

dos Santos Junior, brasileiro, Advogado, residente e domiciliado 

nesta cidade Belém/PA, no uso das atribuições, e, de outro lado, a 

empresa ___________________, estabelecida na _______________, e-mail: 

____________________, inscrita sob CNPJ/MF nº 00.000.000/0000-00 e 

com Inscrição Estadual nº 00.000.000, doravante denominada 

CONTRATADA, neste ato representada por Sr.(a) ____________________, 

brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº ________________ e do 

CPF/MF nº ___________________,têm entre si ajustado o presente 

Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REGIME JURÍDICO: 
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O Procedimento Licitatório está em conformidade com as normas 

estabelecidas na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, 

Decreto Federal n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto Nº 

10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Estadual nº 6.474, de 06 de 

agosto de 2002, Decreto Estadual nº 0199, de 09 de junho de 2003, 

Decreto Estadual nº 2.069, de 20 de fevereiro de 2006, Lei 

Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei nº 

8.078/90 e alterações – (Código de Defesa do Consumidor), Decreto 

Federal nº 6.204, de 05 de setembro de 2007, Decreto Estadual nº 877, 

de 31 de março de 2008, Decreto Estadual nº 878, de 31 de março de 

2008, Instrução Normativa nº 018, de 21 de maio de 2008, editada pela 

Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA, Art. 48, Instrução Normativa 

SLTI/MPOG Nº 03 de 26/04/2018, Instrução Normativa nº 03, de 

09/11/2018, Acórdão TCU 1872/2018, Inciso I do Art. 3º do Decreto 

Estadual nº 05 de 19/01/2011 e subsidiariamente, da Lei Federal n° 

8.666, de 21 de junho de 1993, da legislação correlata e demais 

exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

2.1. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa 

especializada no fornecimento diário de refeições para atender às 

necessidades das de todas as Unidades da Fundação de Atendimento 

Socioeducativo do Pará – FASEPA, pelo período de 12 meses, conforme 

quantidades e destinações descritas no Termo de Referência, Anexo I. 

2.2. Especificações das Refeições: 

2.2.1. O almoço deverá ter pelo menos 600g (seiscentos gramas), com a 

seguinte descrição básica: arroz/macarrão, feijão, farofa, saladas 
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diversificadas/guarnições, carne branca (peixe e frango) ou carne 

vermelha (bovina e suína) e também uma fruta; 

2.2.2. O jantar deverá ter pelo menos 600g (seiscentos gramas), com a 

seguinte descrição básica: arroz/macarrão, feijão, farofa, saladas 

diversificadas/guarnições, carne branca (peixe e frango) ou carne 

vermelha (bovina e suína); 

2.2.3. Carnes, frangos e peixes deverão ser fornecidos em alternância 

diária e variação em suas formas de preparo (ao forno, na chapa, à 

milanesa, cozida e outras). 

2.2.4. O café da manhã deverá ter pelo menos 90g (noventa gramas), 

com a seguinte descrição básica: Café, Leite, Pão e Margarina; 

2.2.5. O lanche da tarde deverá ter pelo menos 100g (cem gramas), com 

a seguinte descrição básica: Sucos variados e biscoito, achocolatado 

com leite e biscoito, mingau de tapioca; 

2.2.6. A ceia deverá ter pelo menos 100g (cem gramas), com a seguinte 

descrição básica: Mingau de arroz, sopa, achocolatado com leite e 

biscoito, mingau de farinha de milho, mingau de tapioca; 

2.2.7. As refeições deverão ser preparadas e fornecidas em perfeito 

estado de qualidade e higiene. Quando as refeições tiverem que ser 

entregues em unidades onde não são produzidas as mesmas deverão estar 

acondicionadas em pratos/formas de alumínio, de modo a manter a 

integridade, a qualidade e a temperatura das mesmas até sua entrega. 

2.3. Do Fornecimento: 

2.3.1. Para o fornecimento das refeições, a contratada deverá manter 

o ambiente de produção dos alimentos, como também a equipe de 
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trabalho, dentro dos padrões exigidos pela legislação vigente e pela 

Vigilância Sanitária, sob pena de rescisão contratual. 

2.3.2. O fornecimento das refeições deverá ser dividido em dois itens 

que comporão um mesmo lote. O primeiro item será destinado à 

alimentação dos socioeducandos e contemplará café da manhã, almoço, 

lanche da tarde, jantar e ceia. O segundo item será destinado à 

alimentação dos profissionais plantonistas da FASEPA e contemplará 

apenas almoço e jantar conforme demonstrado na tabela abaixo: 

 

Fornecimento de Alimentação Diária 

Lote 1 

Item 1 

Fornecimento de alimentação diária para socioeducandos, 

contemplando café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar 

e ceia. 

Item 2 
Fornecimento de Alimentação diária para plantonistas da 

FASEPA, contemplando almoço e jantar. 

 

2.3.3. Deverá ser produzido diariamente, inicialmente, um mínimo de 

350 alimentações diárias para socioeducandos e 300 alimentações 

diárias para plantonistas, todos os dias da semana, inclusive 

sábados, domingos e feriados, durante o prazo de vigência do 

contrato, podendo esse quantitativo ser alterado para mais ou para 

menos, a qualquer momento, mediante solicitação prévia da 

Administração. A quantidade máxima a ser produzida diariamente poderá 

chegar a 550 alimentações diárias para socioeducandos e 350 

alimentações diárias para plantonistas. 

2.3.4. As refeições deverão ser produzidas em determinadas unidades 

da FASEPA e distribuídas para outras unidades específicas conforme 

indicado no quadro a seguir: 
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UNIDADES ONDE HAVERÁ INSTALAÇÃO DE 

COZINHAS E PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES 

UNIDADES QUE RECEBERÃO AS 

REFEIÇÕES DAS UNIDADES 

PRODUTORAS 

CAS I 

Travessa Itaboraí, nº 359, 

Icoaraci/Belém/PA 

CAS II 

Rodovia Augusto Montenegro, 

Km 13, Passagem das Flores, 

nº 24, Belém/PA 

CASF 

Rua Manoel Barata, nº 1323, 

Icoaraci/Belém/PA 

CESEF 

Cidade Nova V, WE 57, nº 1151, 

Ananindeua/PA 

CEFIP 

Cidade Nova V, WE 58, nº 842, 

Ananindeua/PA 

BENEVIDES 

Rodovia BR 316 Km 25, Rodovia Augusto 

Meira Filho, s/n, Benevides/PA 

X 

CIJAM 

Rodovia BR 316 Km 08, Rua Cavalcante, 

s/n, Ananindeua/PA 

CJM 

Rodovia BR 316 Km 08, Rua 

Cavalcante, s/n, 

Ananindeua/PA 

SAS 

Avenida Governador José 

Malcher, nº 1031, Belém/PA 

UASE ANANINDEUA 

Rodovia BR 316 Km 08, Rua Cavalcante, 

s/n, Ananindeua/PA 

X 

CIAM SIDERAL 

Jardim Sideral, Conjunto Arari Bolonha, 

Avenida Central, s/n, Belém/PA 

X 

CSEM 

Jardim Sideral, Rua Esperantista, nº 

744, Ananindeua/PA 

X 

CSEBA 

Avenida Doutor Sergio Henn, s/n, 

Santarém/PA 

SEMI SANTARÉM 

Avenida Nazaré, nº 149, 

Centro, Santarém/PA 
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CIAM MARABÁ 

Pa 150, Km 3, Rua Tancredo Neves, s/n, 

Marabá/PA 

X 

 

2.3.5. As refeições deverão ser disponibilizadas nos horários fixados 

na tabela abaixo: 

  

Café da Manhã 07:00 h 

Almoço 12:00 h 

Lanche da Tarde 16:30 h 

Jantar 20:00 h 

Ceia 22:00 h 

 

2.4. Da Instalação das Cozinhas: 

2.4.1. As refeições deverão ser produzidas integralmente dentro de 

cozinhas instaladas nos prédios das unidades da FASEPA.  

2.4.2. É de total responsabilidade da contratada a instalação, a 

operação e a manutenção das cozinhas onde serão produzidas as 

refeições. 

2.4.3. A Contratada ficará responsável por quaisquer danos que seus 

funcionários ou prepostos venham a causar à Contratante. 

2.4.4. As cozinhas deverão ser instaladas nas unidades da FASEPA 

conforme indicado no item 5.4. do Termo de Referência. 

2.4.5. A FASEPA poderá a qualquer tempo solicitar a instalação ou 

desinstalação de cozinhas em qualquer das suas 15 (quinze) unidades, 

de acordo com o ajuste de demanda necessário. 

2.4.6. A Contratada deverá fornecer e manter nas unidades de produção 

todos os equipamentos necessários para acondicionamento de insumos e 

produção das refeições, tais como: freezer, fogão industrial, 
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geladeira, liquidificador industrial, panelas, armários, estantes, 

etc. 

2.4.7. A Contratada será autorizada a utilizar os equipamentos já 

existentes nas cozinhas de algumas Unidades da FASEPA, que deverão 

ser previamente vistoriados pela licitante através de visita técnica 

obrigatória, com o objetivo de avaliar suas condições de uso. 

2.4.8. A Contratada será responsável pela manutenção de todos os 

equipamentos da Contratante que utilizar. 

2.4.9. As licitantes deverão obrigatoriamente realizar visitas 

técnicas nas Unidades em que serão implantadas as cozinhas, tendo em 

vista que o conhecimento das reais condições estruturais dos 

equipamentos e das instalações prediais é imprescindível para a 

formação dos preços e para que seja possível a realização do serviço 

a contento. 

2.5. Do Cardápio: 

2.5.1. Foi elaborado um cardápio que deve ser seguido na primeira 

semana, e depois haverá a variação de acordo com as exigências deste 

Termo de Referência: 

REFEIÇÕES 

DIAS DA SEMANA 

Segunda-

Feira 
Terça-Feira Quarta-Feira 

Quinta-

Feira 
Sexta-Feira Sábado Domingo 

Café da 

Manhã 

Café com 

Leite 

(150ml) 

Café com 

Leite 

(150ml) 

Café com 

Leite 

(150ml) 

Café com 

Leite 

(150ml) 

Café com 

Leite 

(150ml) 

Café com 

Leite 

(150ml) 

Café com 

Leite 

(150ml) 

Pão (50g) Pão (50g) Pão (50g) Pão (50g) Pão (50g) Pão (50g) Pão (50g) 

Margarina 

(9g) 

Margarina 

(9g) 

Margarina 

(9g) 

Margarina 

(9g) 

Margarina 

(9g) 

Margarina 

(9g) 

Margarina 

(9g) 

Almoço 

Carne 

assada de 

panela com 

batatas 

(200g) 

Filé de 

Peixe à 

milanesa 

(200g) 

Filé de 

frango na 

chapa (200g) 

Bife 

acebolado 

(200g) 

Coxa/sobrec

oxa de 

frango 

assado de 

forno com 

batatas 

(200g) 

Filé de 

Peixe Frito 

(200g) 

Carne moída 

a jardineira 

(200g) 

Arroz com 

cenoura 
Arroz (150g) Arroz (150g) 

Macarrão 

(150g) 

Arroz 

(150g) 

Arroz com 

cenoura 
Arroz (150g) 
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2.5.2. Quaisquer reclamações pertinentes a qualidade e/ou quantidade 

da refeição, deverão ser enviadas à Diretoria Administrativa e 

Financeira-DAF, e serão repassadas à Empresa Contratada, para as 

providências cabíveis, sendo necessária justificativa da CONTRATADA, 

(150g) (150g) 

Farofa 

(50g) 
Farofa (50g) Farofa (50g) 

Farofa 

(50g) 

Farofa 

(50g) 

Farofa 

(50g) 
Farofa (50g) 

Feijão com 

charque 

(100g) 

Feijão com 

charque 

(100g) 

Feijão com 

charque 

(100g) 

Feijão com 

charque 

(100g) 

Feijão com 

charque 

(100g) 

Feijão com 

charque 

(100g) 

Feijão com 

charque 

(100g) 

Salada de 

Legumes 

cozida: 

cenoura, 

batata, 

feijão 

verde 

(100g) 

Salada 

refogada no 

azeite: 

cenoura, 

repolho e 

pimentão 

verde (100g) 

Salada 

refogada no 

azeite: 

cenoura, 

repolho e 

pimentão 

verde (100g) 

Salada de 

Legumes 

cozida: 

cenoura, 

batata, 

feijão 

verde 

(100g) 

Salada de 

Legumes 

cozida: 

cenoura, 

batata, 

feijão 

verde 

(100g) 

Vinagrete: 

tomate, 

cebola, 

cheiro 

verde, 

azeite e 

vinagre 

(100g) 

Purê de 

batata 

(100g) 

Goiaba Laranja Banana Mamão 
Fatia de 

Melancia 
Laranja Banana 

Lanche da 

Tarde 

Suco de 

Acerola 

(150ml) 

Achocolatado 

com leite 

(150ml) 

Mingau de 

Tapioca 

(200ml) 

Suco de 

caju 

(150ml) 

Suco de 

Abacaxi 

(150ml) 

Suco de 

Goiaba 

(150ml) 

Achocolatado 

com leite 

(150ml) 

Biscoito 

(50g) 

Biscoito 

(50g) 

Biscoito 

(50g) 

Biscoito 

(50g) 

Biscoito 

(50g) 

Biscoito 

(50g) 

Jantar 

Salpicão de 

frango com 

legumes 

(250g) 

Bife a 

cavalo 

(250g) 

Cubos de 

carne ao 

molho com 

legumes 

(250g) 

Peito de 

frango na 

chapa 

(250g) 

Carne moída 

a 

jardineira 

(250g) 

Carne 

assada de 

panela com 

batata 

(250g) 

Coxa e 

sobrecoxa de 

frango 

assada de 

forno (250g) 

Arroz 

(150g) 
Arroz (150g) Arroz (150g) 

Arroz com 

cenoura 

(150g) 

Arroz 

(150g) 

Arroz com 

cenoura 

(150g) 

Macarrão 

(150g) 

Farofa 

(50g) 
Farofa (50g) Farofa (50g) 

Farofa 

(50g) 

Farofa 

(50g) 

Farofa 

(50g) 
Farofa (50g) 

Feijão com 

charque 

(100g) 

Feijão com 

charque 

(100g) 

Feijão com 

charque 

(100g) 

Feijão com 

charque 

(100g) 

Feijão com 

charque 

(100g) 

Feijão com 

charque 

(100g) 

Feijão com 

charque 

(100g) 

Batata 

palha (50g) 

Salada 

refogada no 

azeite: 

cenoura, 

repolho e 

pimentão 

verde (50g) 

Batata palha 

(50g) 

Salada de 

Legumes 

cozida: 

cenoura, 

batata, 

feijão 

verde (50g) 

Purê de 

batata 

(50g) 

Salada de 

Legumes 

cozida: 

cenoura, 

batata, 

feijão 

verde (50g) 

Salada de 

Legumes 

cozida: 

cenoura, 

batata, 

feijão verde 

(50g) 

Ceia 

Mingau de 

arroz 

(200ml) 

Sopa (200ml) 

Achocolatado 

com leite 

(150ml) 

Mingau de 

farinha de 

milho 

(200ml) 

Sopa 

(200ml) 

Mingau de 

tapioca 

(200ml) 

Achocolatado 

com leite 

(150ml) 

Biscoito 

(50g) 

Biscoito 

(50g) 
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no prazo máximo de 72 horas, sendo que, se ocorrerem três 

reclamações, ensejarão rescisão contratual. 

2.6. Prazos de Início do Fornecimento e Entrega das Refeições: 

2.6.1. A Contratada deverá iniciar a prestação dos serviços no prazo 

de 20 (vinte) dias corridos, a contar da assinatura do Contrato. 

2.6.2. As refeições devem ser produzidas nas unidades da FASEPA 

indicadas neste Termo de Referência e também deverão ser entregues 

nas unidades onde não houver produção, conforme indicado no item 

2.3.4 do Termo de Referência, em um espaço de tempo máximo de 45 

(quarenta e cinco) minutos após seu preparo. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PERÍODO DE CONTRATAÇÃO 

3.1. Doze (12) meses, a contar da data de assinatura do contrato.  

3.2. A contratada formulará a proposta considerando o preço global do 

fornecimento. No valor proposto deverão estar incluídas todas as 

despesas necessárias para a execução do Contrato, tais como: 

transporte, fretes, deslocamento de funcionários, fornecimento de 

insumos/material de consumo. 

CLÁUSULA QUARTA – DO CONTRATO E SEUS DOCUMENTOS: 

4.1. Integra o presente contrato, mesmo sem transcrição e anexação, 

todos os documentos integrantes do Pregão Eletrônico nº xx/2020 - 

FASEPA, em especial o Edital, seus Anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE: 

5.1. Permitir acesso dos representantes e empregados da proponente 

vencedora às suas dependências para a execução do serviço; 

5.2. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que 

venham a ser solicitados pelo representante da proponente vencedora; 
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5.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do bem 

recebido/da prestação do serviço com as especificações constantes 

deste termo e da proposta vencedora, para fins de aceitação e 

recebimento; 

5.4. Efetuar o pagamento devido em virtude do recebimento da 

prestação de serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e 

exigências do termo de referência e mediante a apresentação de Nota 

Fiscal acompanhadas das documentações exigidas; 

5.5. Aceitar o serviço que atenda aos requisitos constantes deste 

Termo de Referência; 

5.6. Notificar a Empresa, por escrito, sobre imperfeições ou falhas 

no serviço prestado, para que sejam adotadas as medidas corretivas 

necessárias; 

5.7. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela 

Empresa; 

5.8. Permitir a entrada dos funcionários da empresa CONTRATADA, 

devidamente identificados e habilitados tecnicamente para realizar os 

serviços contratados, desde que previamente agendados com o servidor 

designado; 

5.9. Designar servidores (titular e suplente) do seu quadro de 

pessoal, para exercer a fiscalização dos serviços contratados e 

atestá-los. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

6.1. Prestar os serviços, de forma parcela e conforme a demanda da 

fiscalização contratual, em estrita observância das especificações, 

no prazo e local indicado no termo de referência, acompanhado da 
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respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da 

marca, fabricante, modelo, tipo, procedência; 

6.2. Será de responsabilidade das empresas o dimensionamento de sua 

equipe técnica capaz de suprir com eficiência e eficácia a instalação 

dos objetos de acordo com a previsão de quantitativo constante na 

planilha; 

6.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da FASEPA, inerentes 

ao objeto do presente processo; 

6.4. Comunicar à FASEPA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas que 

antecedem a data da execução do objeto, os motivos que impossibilitem 

o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

6.5. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, 

seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer 

outras que incidam na entrega do objeto/prestação do serviço; 

6.6. Arcar com qualquer prejuízo causado à Administração ou a 

terceiros por seus empregados, durante a prestação do serviço; 

6.7. Comunicar à Contratante toda e qualquer irregularidade ocorrida 

ou observada durante a fase de fornecimento do produto; 

6.8. Fornecer ao CONTRATANTE o endereço eletrônico (e-mail), devendo 

acompanhar o mesmo diariamente, através do qual serão feitos todos 

os chamados para os serviços as demais trocas de correspondências. 

6.9. Zelar para que seus empregados, envolvidos na prestação dos 

serviços contratados, apresentem-se convenientemente trajados e 

devidamente identificados, fornecendo uniformes e os equipamentos de 

proteção individual (EPI’s) devidos. 

6.10. Justificar eventuais motivos de força maior que impeçam a 
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realização dos serviços contratados. 

6.11. Levar ao conhecimento do servidor designado pelo CONTRATANTE 

para o acompanhamento do contrato, qualquer utilização tida como 

inadequada. 

6.12. Manter durante a vigência do contrato as condições de 

habilitação para contratar com a FASEPA, apresentando sempre que 

exigido, os comprovantes de regularidade fiscal; 

6.13. Informar o Órgão de qualquer alteração necessária à 

consolidação dos ajustes decorrentes do instrumento, tais como: 

mudança de endereço, telefone, fax, dissolução da sociedade, falência 

e outros; 

6.14. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, 

cível ou penal relacionada aos serviços, originariamente ou vinculada 

por prevenção, conexão ou continência;  

6.15. Responsabilizarem-se por quaisquer acidentes nos quais venham a 

ser vítimas os empregados, quando em serviço, tudo quanto às leis 

trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências 

legais, para o exercício do serviço;  

6.16. Responder por danos e desaparecimento de bens materiais, e 

avarias que venham a ser causadas por seus empregados ou 

representantes, a terceiros no local da prestação do serviço, desde 

que fique comprovada sua responsabilidade, de acordo com o art. 70, 

da Lei nº 8.666/93; 

6.17. É expressamente vedada à CONTRATADA a contratação de servidor 

pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, durante a execução 

dos serviços, bem como de mão-de-obra não qualificada/capacitada que 

comprometa a execução integral dos serviços, dentro do prazo 
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pactuado, com qualidade que os serviços exigem (no caso de 

contratação de serviços). 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

7.1 A licitante deverá: 

a) conduzir os serviços em estrita observância das condições 

previstas neste Termo de Referência, na Proposta de Preços e na 

legislação vigente, bem como manter durante a execução do contrato, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo 

de contratação; 

b) efetuar a entrega das refeições nos endereços e nos horários 

citados nos itens 2.3.4, deste Contrato; 

c) fornecer os alimentos em conformidade com as especificações 

contidas no presente Termo não podendo subcontratá-los, cedê-los ou 

transferi-los a terceiros, total ou parcialmente; 

d) prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e 

capacitado em todos os níveis de trabalho;  

e) manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e 

qualificação exigidas para participação na licitação; 

f) responder pelos serviços que executar, na forma do Contrato e da 

legislação aplicável; 

g) Apresentar seus funcionários devidamente identificados mediante 

crachás e uniformes; 

h) responder por todos os ônus referentes ao serviço ora contratado, 

desde os salários do pessoal neles empregados, como também os 
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encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que 

venham a incidir sobre o presente contrato; 

i) responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a sofrer 

seus empregados na execução dos serviços; 

j) é necessário que o licitante vencedor mantenha Filial ou 

Representação Comercial localizada na cidade de Belém/PA, caso o 

mesmo não possua sede na cidade de Belém/PA; 

k) manter o ambiente de produção dos alimentos, como também a equipe 

de trabalho, dentro dos padrões exigidos pela legislação vigente e 

pela vigilância sanitária, sob pena de rescisão contratual.   

l) efetuar a preparação dos alimentos sob a responsabilidade técnica 

de um nutricionista, com experiência comprovada, cujas funções 

abrangem o desenvolvimento de todas as atividades técnico-

administrativas, inerentes ao serviço de nutrição; 

m) apresentar manual de boas práticas de fabricação de alimentos 

atualizado, de acordo com as normas da ANVISA e seu respectivo 

certificado.  

n) ter em seu corpo de funcionários pelo menos um técnico de 

segurança do trabalho que auxilie durante a execução do objeto deste 

Termo de Referência; 

o) proporcionar o transporte das refeições até o local definido pela 

contratante, devidamente acondicionadas em condições adequadas de 

higiene e conservação. 

p) apresentar amostras de todas as refeições durante o certame 

licitatório para que haja análise e possível validação por parte da 

Contratante. 
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q) apresentar amostras de todas as refeições, trimestralmente, para 

comprovação da manutenção da qualidade das mesmas. A análise será 

realizada pelo corpo diretivo e pela equipe nutricional desta 

Fundação. 

r) manter em cada cozinha que esteja incluída na execução do objeto 

deste termo, o mínimo de 03 (três) funcionários dedicados à 

preparação das refeições. 

CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: 

8.1. O valor global para o fornecimento ora contratado importa em 

R$___________. 

8.1.2 Para efeito de faturamento dos dispêndios realizados com o 

objeto do presente Termo de Referencia, deverá contratado realizar 

os seguintes procedimentos: 

8.1.3 - Emissão e encaminhamento à FASEPA, da nota fiscal, 

correspondente aos serviços executados; 

8.1.4 – A Nota Fiscal/Fatura deverá ser entregue a CONTRATANTE, 

acompanhada do detalhamento do valor unitário dos serviços executados 

e de todas as certidões de regularidade fiscal; 

8.1.5 - Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância, derivada 

de culpa exclusiva da CONTRATADA, que impeça a liquidação da 

despesa, a nota fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pelo Gestor 

do Contrato e o pagamento ficará pendente, até que a mesma 

providencie as medidas saneadoras. 

8.2. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE mediante a entrega 

da nota fiscal no local indicado pela CONTRATANTE, referente aos 

serviços executados. 
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8.2.1 – O não encaminhamento da fatura ao órgão ou entidade  

contratante,  por  culpa exclusiva do  licitante  vencedor,  até  os 

05  (cinco) primeiros dias úteis  do mês  subsequente àquele em que 

se consolidaram as operações, impossibilitará o processamento dessa 

fatura, ficando a execução financeira da FASEPA para o mês 

posterior, sem que isso implique juros, mora ou outras sanções para 

os entes administrativos. 

8.2.2 - O pagamento será condicionado à verificação, o atesto da 

prestação dos serviços. 

8.3. Constatada a irregularidade fiscal e/ou trabalhista, o Órgão ou 

Entidade contratante poderá aplicar, garantido o contraditório e a 

ampla defesa, as penalidades decorrentes do art. 87 da lei 8.666/93. 

8.4. Não será motivo para retenção de pagamento por serviços 

prestados, a irregularidade fiscal e trabalhista por parte da 

Contratada. Contudo, constatada a situação de irregularidade, a 

FASEPA deverá advertir, por escrito, à contratada, a fim de que 

esta, em prazo exequível, regularize sua situação junto ao SICAF ou, 

no mesmo prazo, apresente sua defesa, sob pena de rescisão do 

contrato. 

8.5. O pagamento será realizado em conta corrente no Banco do Estado 

do Pará – BANPARÁ S/A - Decreto Estadual nº 877, de 31 de março de 

2008 - no prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentação das 

notas fiscais e recibo devidamente atestadas. 

 

CLÁUSULA NONA – DA ATESTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA: 

9.1. Caberá a Gerência de Engenharia e Manutenção – GEREM, a 

atestação das Notas Fiscais, Faturas e Recibos correspondentes ao 
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fornecimento dos materiais adquiridos, objeto deste contrato, para 

efeito de pagamento, conforme o estabelecido no item 13 do Edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA: 

10.1. Os recursos orçamentários necessários para atender às despesas 

decorrentes deste contrato constam do orçamento aprovado da Fundação 

de Atendimento Socioeducativo do Pará - FASEPA para o exercício de 

2020, como a seguir especificado: 

Gestão/Unidade: 680201  

Fonte: 0101000000 

Programa de Trabalho: 08.243.1505.8392; 08.243.1505.8393; 

08.243.1505.8394 e 08.243.1505.8864.  

Elemento de Despesa: 339039 

10.2. Será providenciada pelo CONTRATANTE a cada início de exercício, 

dotação orçamentária própria para a sua respectiva cobertura.            

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:  

11.1. O prazo de vigência do presente ajuste é de 12 (doze) meses a 

contar da data de assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO: 

12.1. O Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 

da Lei Federal nº. 8.666/93, desde que haja interesse da CONTRATANTE, 

com a apresentação das devidas justificativas.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO VALOR A SER 

CONTRATADO: 

13.1. No interesse da Administração, o valor inicial contratado 

poderá ser acrescido ou suprimido até os limites previstos na Lei 

Federal nº. 8.666/93. 

13.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos 

serviços contratados. 
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13.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites 

estabelecidos, exceto as supressões resultantes de acordo entre as 

partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO: 

14.1. A CONTRATANTE, conforme o item 9.1 do Termo de referência 

exercerá ampla fiscalização sobre a execução do contrato, ficando a 

CONTRATADA obrigada a facilitar o exercício desse direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

15.1 – Nos termos do art. 86, da Lei nº. 8.666, de 1993, fica a 

CONTRATADA, em caso de atraso injustificado na execução do respectivo 

Contrato, sujeita à multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) 

ao dia, calculada sobre 1/12 do valor global do Contrato, por dia e 

por ocorrência por localidade/município. 

15.2. Na hipótese do item anterior, decorrido o lapso de 30 (trinta) 

dias, o órgão ou entidade CONTRATANTE deverá manifestar-se sobre o 

interesse na continuidade da execução do contrato. 

15.3. Na hipótese de rescisão contratual, por culpa exclusiva da 

CONTRATADA, a CONTRATANTE aplicará multa compensatória de 10% (dez 

por cento) sobre o valor global do contrato, nos termos do inciso II, 

do artigo 87, da Lei n.º 8.666, de 1993. 

15.4. O disposto nos itens anteriores não prejudicará a aplicação de 

outras penalidades a que esteja sujeita a CONTRATADA, nos termos dos 

arts. 87 e 88 da Lei nº 8.666, de 1993, e nas disposições da Lei nº 

10.520, de 2002. 

15.5. O valor de multa, apurado após regular procedimento 

administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos 

à CONTRATADA. 
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15.5.1 – Se o valor da multa for superior ao valor devido à 

CONTRATADA, a diferença será cobrada administrativamente ou 

judicialmente, se necessário. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

16.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua 

rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 

8.666/93.                                                                         

16.2. A rescisão do contrato poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos 

casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do artigo 78, da 

supracitada lei, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que 

haja conveniência para a Administração; 

c) Judicial, nos termos da legislação. 

16.3. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de 

autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

16.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA FORÇA MAIOR E DO CASO FORTUITO: 

17.1. As obrigações do presente contrato suspender-se-ão sempre que 

ocorrerem circunstâncias alheias à vontade, controle e ação das 

partes, causadas por motivo de força maior ou caso fortuito, na forma 

do Código Civil, desde que sua ocorrência seja alegada e comprovada 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO: 
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18.1. O presente Contrato será publicado sob forma de extrato no 

Diário Oficial do Estado, no prazo de 10 (dez) dias a partir da data 

de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO: 

19.1. É competente o foro da Cidade de Belém, Estado do Pará, para 

dirimir todas as questões relativas ou resultantes do presente 

contrato. 

Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente 

Instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um único 

efeito, na presença das testemunhas abaixo. 

Belém ...........de........................................de 2020. 

MIGUEL FORTUNATO GOMES DOS SANTOS 

JÚNIOR 

Presidente da FASEPA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Representante Legal 

TESTEMUNHAS: 

NOME:  

CPF:  

RG:  

NOME: 

CPF: 

RG: 

 

DOE nº. _______ DATA: ____/____/2020.      

 


