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Processo nº 2019/05490-8 

 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, por seu Pregoeiro, designada pela 

Portaria nº 34.915, de 07 de junho de 2019, torna público aos interessados, que fará 

LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2019, do tipo 

MENOR PREÇO POR LOTE, PARA REGISTRO DE PREÇOS, para o fornecimento de 

água mineral natural sem gás, envasada em garrafão de 20 litros e garrafas de no mínimo 

300ml para este Tribunal, tendo como fundamentos a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, o Decreto Estadual n° 2.069, de 20 de fevereiro de 2006, o Decreto Estadual n° 967, de 

14 de maio de 2008, a Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

subsidiariamente, a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e a Lei 8.078, de 11 de 

setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), bem como pelas condições e 

exigências contidas neste Edital e seus anexos.  
A Sessão Pública ocorrerá às 10 horas (horário oficial de Brasília - DF) do dia 02 de 

agosto de 2019, no site da Internet http://www.licitacoes-e.com.br. 

 

1. OBJETO 

1.1. O objeto do Pregão Eletrônico é o Registro de Preços para o fornecimento de água 

mineral natural sem gás, envasada em garrafão de 20 litros e garrafas de no mínimo 300ml, 

para este Tribunal, conforme condições, especificações, quantidades, características e 

prazos constantes neste Edital e no Termo de Referência - Anexo I deste instrumento. 

 

2.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

2.1. Somente poderão apresentar PROPOSTA as empresas legalmente estabelecidas, 

especializadas no ramo e que satisfaçam as condições deste Edital e seus anexos. 

2.2. Não poderão participar da presente licitação empresas que estejam punidas com 

suspensão do direito de licitar com este Tribunal ou declaradas inidôneas por qualquer 

outro Órgão da Administração Pública. 

 

3. DAS PEÇAS DO EDITAL E APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES  

3.1. Constituem Anexos do Edital, dele fazendo parte integrante: 

- Anexo I - Termo de Referência (Especificações Técnicas); 

- Anexo II e III - Modelos de Declaração; e 

- Anexo IV - Ata de Registro 

 

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

4.1. O Credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (§ 1º, art. 22º do Decreto 2.069/06), no 

site http://www.licitacoes-e.com.br. 

4.2. O Credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do 

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

realização das transações inerentes ao Pregão eletrônico (§ 6º, art. 3º do Decreto 

2.069/06). 

4.3. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

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

provedor do sistema ou ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (§ 5º, art. 

3º do Decreto 2.069/06). 
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5. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

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

sistema eletrônico (http://www.licitacoes-e.com.br), assumindo como firmes e 

verdadeiras suas propostas e lances (Inc. III, art. 14, Decreto 2.069/06). 

5.2. Incumbirá ainda 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 (Inc. IV, art. 14, Decreto 2.069/06). 

5.3. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da licitante e 

subsequente encaminhamento da proposta de preços, contendo o valor total do item em 

reais a que concorre. A proposta deverá ser enviada a partir do momento da publicação 

do aviso no Diário Oficial do Estado até às 08 horas (horário oficial de Brasília - DF) do 

dia 02/08/2019 (data de abertura da Sessão Pública) e será permitida alteração somente 

nesse mesmo prazo, exclusivamente por meio do sistema eletrônico (art. 22, caput, 

Decreto 2.069/06). 

5.4. Como requisito para a participação no Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 

próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 

habilitação previstas no Edital (§ 2°, art. 22, Decreto 2.069/06). 

5.5. Não serão admitidas propostas que apresentarem as unidades de fornecimento diferentes 

das estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência. 

5.6. É vedado ao licitante a identificação na proposta comercial do nome ou timbre da 

empresa, sob pena de desclassificação. 

5.7. O licitante poderá utilizar o campo “Informações Adicionais” para fornecer informações 

relacionadas as especificações do objeto constante no Termo de Referência - Anexo I do 

edital. 

 

6. DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1 - A proposta deverá conter: 

6.1.1 - Prazo de validade da PROPOSTA não será inferior ao prazo de validade da Ata de 

Registro de Preços, 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura. 

6.1.2 - A proposta deverá contemplar o prazo de entrega que será de no máximo 02 (dois) dias 

corridos, após a entrega da nota de empenho, na Coordenadoria de Suprimentos deste 

Tribunal, de 08h às 14h, com as embalagens intactas e no prazo de validade do bem. 

6.1.3 - Valor total e unitário do item, expressos numericamente e por extenso, com cotações 

em moeda corrente nacional, incluídas todas as despesas que influenciam nos custos, 

tais como: impostos, seguros, fretes, transporte, tributos, taxas, contribuições fiscais e 

quaisquer outros que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o valor 

proposto. 

 6.1.3.1 – Em caso de desacordo entre o valor global e o valor unitário, considerar-se-á o 

valor unitário.  

6.1.4 - Razão social, endereço com CEP, telefone, endereço de e-mail, número do CNPJ/MF, 

Banco, agência e número da conta corrente. 

6.1.5 - Declaração de total conhecimento e concordância com os termos deste Edital. 

6.1.6 -Declaração dando ciência de que cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação, 

conforme dispõe o artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002. 

6.1.7 – No momento do fornecimento das propostas o licitante deverá:  

6.1.7.1- Apresentar, original ou cópia autenticada do Laudo de análise bacteriológica da água, 

realizada recentemente (dos últimos 6 meses), em conformidade com a Resolução de 

Diretoria Colegiada–RDC nº 274/2005 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
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ANVISA, que aprova regulamento técnico para água envasada e gelo, ou outras em 

substituição; 

6.1.7.2 -  Licença de Funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária do Estado ou 

Município sede da licitante; 

6.1.7.3 -  Licença Ambiental do Órgão competente. 

6.1.7.4 - Registro no Ministério da Saúde da fonte da água. 

6.1.7 -Ser apresentada, em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com todos os 

valores propostos expressos, obrigatoriamente, em moeda corrente nacional. 

6.1.8 - Oferta firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto desta licitação, sem conter 

alternativas de preço ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de 

um resultado, sob pena de desclassificação. 

6.1.9 - Assinatura do responsável ou do representante legal (quando do envio da proposta ao 

Pregoeiro, pelo vencedor), bem como a identificação do seu nome abaixo da assinatura. 

A não identificação do nome do responsável abaixo da assinatura não constitui motivo 

de desclassificação da licitante, contudo esta informação deverá ser fornecida na fase de 

julgamento. 

6.2 - O Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar mais esclarecimentos sobre a 

composição dos preços propostos. 

6.3 - Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

6.4 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente Edital e 

seus Anexos, que sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de 

dificultar o seu julgamento. 

6.5 - A apresentação da proposta implicará a plena aceitação, por parte do fornecedor, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 

7. DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

7.1. A partir do horário previsto no preâmbulo deste Edital terá início a Sessão Pública deste 

Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas conforme 

disposto neste Edital e seus Anexos e de acordo com o Decreto Estadual nº 2.069/06. 

 

8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

8.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo cada licitante imediatamente informado do seu 

recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e as regras 

de aceitação dos mesmos. 

8.3. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance ofertado pelo 

licitante e registrado no sistema. 

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

recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.5. Durante o transcurso da Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, 

vedada a identificação do detentor do lance. 

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

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

período de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual 

será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
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8.7. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

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

retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 

realizados. 

8.7.1. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a 

Sessão do Pregão será automaticamente suspensa e terá reinício somente após 

comunicação expressa aos participantes. 

 

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços levando em consideração o 

menor preço total final apurado do lote, de acordo com as exigências contidas no Edital, 

podendo encaminhar pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que 

tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim, 

decidir sobre sua aceitação. 

9.2. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e 

verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital. 

9.3. No caso da ocorrência de participante que detenha a condição de Microempresa (ME) ou 

de Empresa de Pequeno Porte (EPP) nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, adotar-se-ão os seguintes procedimentos: 

9.3.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de adjudicação às ME e EPP, 

entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME 

e EPP sejam iguais ou até cinco por cento (5%) superiores à proposta mais bem 

classificada. 

9.3.2. Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

a) A ME ou EPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no 

prazo máximo de cinco (05) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de 

preclusão; 

b) A ME ou EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 

considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 

licitado; 

c) Não ocorrendo a adjudicação da ME ou EPP, na forma da letra b, acima, serão convocadas 

as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 9.3.1, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

d) No caso de equivalência de valores apresentados pelas ME e EPP que se encontrem 

enquadradas no subitem 9.3.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta; 

e) O disposto neste subitem somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver 

sido apresentada por licitante enquadrada como ME ou EPP. 

9.3.3. Na hipótese da não adjudicação nos termos previstos no subitem 9.3.1, o objeto licitado 

será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

9.4. No caso da proposta ou o lance de menor valor não ser aceitável, ou se o licitante 

desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance 

subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que 

atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o 

objeto do certame. 

9.4.1. Ocorrendo a situação a que se refere o item 9.4, o Pregoeiro poderá negociar com o 

licitante para que seja obtido preço melhor. 
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9.4.2. 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 eficácia para fins de classificação e habilitação. 

9.5. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Administração poderá fixar às licitantes o prazo de oito (08) dias úteis 

para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas 

que ensejaram a desclassificação ou inabilitação, conforme preceitua o art. 48 da Lei n° 

8.666/93. 

9.6. É vedado ao licitante desistir da proposta de preço após o início desta fase, bem como a 

desistência de lances ofertados, sujeitando-se o licitante, em qualquer hipótese, à 

penalidade do art. 93 da lei nº 8.666/93. 

9.7. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a proponente 

vencedora e, não havendo manifestação pela interposição de recurso, ser-lhe-á adjudicado 

o objeto para o qual apresentou proposta. 

9.8. A adjudicação do Pregoeiro ficará sujeita à homologação pela autoridade competente. 

 

10. DA HABILITAÇÃO 

10.1. Os documentos referentes à habilitação deverão ser enviados através do sistema 

licitacoes-e no prazo máximo de quatro (4) horas, após solicitação do Pregoeiro. 

10.1.1. Os documentos e anexos exigidos, quando remetidos via sistema licitacoes-e, deverão 

ser apresentados em original ou por cópia autenticada, no prazo máximo de setenta e duas 

(72) horas de dias úteis a contar do encerramento da sessão pública. 

10.2. Para a habilitação a licitante detentora da melhor oferta deverá apresentar os 

documentos a seguir relacionados: 

10.2.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual e empresa individual de 

responsabilidade limitada (Lei 12.441 de 11/07/2011); 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, em conformidade com o Código 

Civil Brasileiro, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no 

caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus atuais 

administradores, com a devida indicação da atividade comercial compatível com o objeto da 

solicitação, vigente na data de abertura desta licitação; 

b.1) Os documentos de que trata a alínea anterior deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva; 

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

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

órgão competente, quando a atividade assim o exigir; e 

d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de provas de 

diretoria em exercício. 

10.2.2. Relativos à Regularidade Fiscal: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se for o caso, 

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

com o objeto contratual;  

c) Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais e a dívida ativa da União e 

Previdenciária, expedida pelo Ministério da Fazenda (Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de 

outubro de 2014); 
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d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual mediante a apresentação de Certidão 

Negativa de Natureza Tributária e não Tributária da Secretaria da Fazenda Estadual do 

domicílio da proponente, ou certidão equivalente; 

e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal mediante a apresentação de Certidão de 

Débito e Certidão de Regularidade Fiscal do domicílio ou sede do licitante, ou certidão 

equivalente que abranja todos os tributos municipais;  

f) prova de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS 

(Certificado de Regularidade de Situação - CRS). Será aceito Certificado da matriz em 

substituição ao da filial ou vice-versa quando comprovadamente houver arrecadação 

centralizada. 

10.2.2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 

mesmo que esta apresente alguma restrição. Havendo alguma restrição na comprovação 

da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de cinco (05) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao dia útil seguinte ao do momento em que o proponente for declarado o 

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa; 

10.2.2.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior 

implicará decadência do direito à adjudicação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 

81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação ou revogar a licitação. 

10.2.3. Relativos à Regularidade Trabalhista: 

10.2.3.1. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Art. 642-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho (Lei nº 12.440 de 07/07/2011). 

10.2.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

10.2.4.1. Certidão negativa de FALÊNCIA ou RECUPERAÇÃO JUDICIAL expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

10.2.5. Relativo à Qualificação Técnica: 

a) comprovação de aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em 

características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio de 

apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, expedido por pessoa(s) jurídica(s) de 

direito público ou privado.  

a.1) Para efeito desta condição, o quantitativo total atestado deve comprovar a execução com 

características e quantidades semelhantes ou superiores ao objeto da Licitação; 

a.2) O atestado deverá conter as seguintes informações: 

- O contrato que deu origem; 

- O quantitativo contratado; 

a.3) A critério da Administração poderá ser solicitado a licitante, cópias de contratos já 

firmados, notas fiscais, ou seja, qualquer documento que venha comprovar a veracidade 

das informações prestadas nos atestados. 

 

10.3. Relativo à Trabalho de Menor de Idade: 

10.3.1. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor 

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

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 

7º da Constituição Federal, conforme modelo constante do Anexo III - B deste Edital; 

10.4. Os documentos, dentro de seus prazos de validade, poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente, ou ainda, 
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ser autenticada por servidor do Tribunal de Contas do Estado do Pará, mediante a 

apresentação dos originais, ou cópia da publicação em órgão da imprensa oficial. 

10.5. Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar, de acordo com o exigido, qualquer 

documento solicitado, ou apresentá-lo em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.6. Os documentos exigidos para habilitação, bem como a proposta vencedora ajustada ao 

último lance dado, deverão ser encaminhados, no prazo máximo de vinte e quatro (24) 

horas, exclusivamente via sistema licitacoes-e, a contar da solicitação do Pregoeiro, 

sendo os originais ou cópias autenticadas, apresentados no prazo máximo de setenta e 

duas (72) horas de dias úteis, a contar do encerramento da Sessão Pública do Pregão. 

10.7. A licitante que deixar de atender aos subitens acima, no prazo estipulado, será 

inabilitada.  

10.8. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante, 

com o número do CNPJ e, preferencialmente, com seu endereço respectivo, devendo ser 

observado o seguinte: 

10.9. Caso o licitante seja a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do 

CNPJ da matriz, ou; 

10.10. Caso o licitante seja a filial, todos os documentos deverão estar com o número do 

CNPJ da filial, exceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar 

no próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado 

de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos 

centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório de 

autorização para a centralização, ou;  

10.11. Caso o licitante seja a matriz e o prestador do objeto for a filial, os documentos 

deverão ser apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 

10.12. Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial 

aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 

10.13. O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, implicará a 

inabilitação do licitante. 

10.14. Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser 

entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por tradutor 

juramentado e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos 

e Documentos. 

10.15. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também 

deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de 

Títulos e Documentos. 

10.16. As declarações relacionadas deverão estar emitidas em papéis timbrados dos Órgãos ou 

Empresas que as expediram. 

10.17. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do 

Licitante. Os documentos que não tenham prazo de validade, somente serão aceitos com 

data não excedente a cento e oitenta (180) dias que antecedem a data da abertura da 

sessão pública, exceto atestado(s). 

 

11. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

11.1. Até dois (02) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, na forma eletrônica (art. 19, 

Decreto 2.069/06). 

11.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas. 
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11.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, até três (03) dias úteis anteriores à data 

fixada para abertura da Sessão Pública (art. 20, Decreto 2.069/06). 

11.3. Os pedidos de esclarecimento e de impugnação devem ser encaminhados ao Pregoeiro, 

exclusivamente por meio eletrônico, através do e-mail: mlobo@tce.pa.gov.br. 

11.4. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização da sessão pública do certame. 

 

12. DOS RECURSOS 

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, exclusivamente por meio 

eletrônico, imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o 

prazo de três (03) dias úteis para apresentação das razões do recurso, que deverão ser 

encaminhadas ao Pregoeiro por meio do sistema do Banco do Brasil (www.licitacoes-

e.com.br), ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentarem as contra 

razões, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-

lhes asseguradas vista imediata dos autos. 

12.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 

direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 

12.3. Qualquer impugnação ou recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

12.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação somente dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

12.5. A petição deverá ser feita na própria Sessão Eletrônica, e será reduzida a termo em ata. 

12.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Comissão 

Permanente de Licitação do Tribunal de Contas do Estado do Pará, na Trav. Quintino 

Bocaiúva nº 1583 - Nazaré - Belém-Pa, em dias úteis, no horário de 8h a 14h. 

 

13. DAS OBRIGAÇÕES E PENALIDADES 

13.1. A Ata de Registro de Preços regerá, em consonância com este Edital e seus Anexos, as 

condições legais de fornecimento, garantia do objeto e o pagamento entre o Tribunal e a 

licitante vencedora. 

13.2. Caso a licitante vencedora não assine a Ata de Registro de Preços ou não retire o 

instrumento equivalente quando convocado, é facultado a este Tribunal convocar as 

licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação. 

13.3. No caso de desistência da licitante vencedora após a homologação desta licitação, para 

entrega do objeto licitado, fica sujeita à multa de dez por cento (10%) sobre o valor do 

contrato, caso se recuse ao cumprimento, sem prejuízo das outras sanções previstas em 

Lei. 

13.4. Será imposta multa de dois por cento (2%) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, 

além de multa de zero, zero trinta e três por cento (0,033%) por dia de atraso na entrega 

do objeto.  

13.5. No caso de desistência da licitante vencedora após o julgamento, esta responderá por 

eventuais perdas e danos para com o Tribunal de Contas, e ficará suspensa de licitação 

com esta Corte por prazo não superior a dois (02) anos a contar da data da sanção, assim 

como, a empresa que apresentar dolosamente, por ocasião da habilitação, documentos 

fraudulentos ou sem validade, comprovadamente visando frustrar os objetivos desta 

licitação, também ficará suspensa de licitação no Tribunal por prazo não superior a dois 

(02) anos, a contar da data da sanção. 

13.6. As licitantes subsequentes, na hipótese de aceitarem as condições previstas no item 

13.2, recusarem-se a cumprir as obrigações empenhadas, ficarão também sujeitas às 

sanções referidas nos subitens 13.3, 13.4 e 13.5. 
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13.7. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas, assegurar-se-á o direito 

à ampla defesa e ao contraditório. 

 

14. DO PAGAMENTO 

14.1. Será emitida a Nota de Empenho referente à demanda estimada 

14.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação ou 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência. 

14.3. A contratada deverá expedir mensalmente Nota Fiscal referente a entrega realizada, 

juntamente com as comandas devidamente assinadas, para a conferencia e o devido atesto 

pela CSA. 

14.3. A nota fiscal atestada será encaminhada à Divisão Financeira para os procedimentos de 

pagamento, o qual ocorrerá em até 30 (trinta) dias.  

 

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Pregão correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 

020101 - Tribunal de Contas do Estado 

01.032.1455 6.267 – Operacionalização das Ações Administrativa 

Natureza da Despesa: 

3390.30 – Material de Consumo 

Fontes de Recursos: 

01 - Ordinários 

12 – Receita Patrimônial – Outros Poderes 

Contenção de Crédito: 2019ND00156 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 

Sessão Pública. 

16.2. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar, 

total ou parcialmente, a licitação por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

16.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

o Tribunal de Contas do Estado não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

16.4. Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

16.5. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

16.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato que impeça a realização do certame 

na data marcada, a Sessão Pública será remarcada, na forma prevista na legislação, 

devendo a nova data ser divulgada na mesma forma utilizada para a divulgação da 

originalmente prevista. 
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16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

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

expediente neste Tribunal. 

16.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 

do licitante, desde que seja possível a aferição das suas qualificações e a exata 

compreensão da sua proposta, durante a realização da Sessão Pública de Pregão. 

16.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura 

contratação. 

16.10. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das devidas 

disposições legislativas. 

16.11. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 

presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado ao Pregoeiro pelo e-mail: 

mlobo@tce.pa.gov.br.  

16.11.1. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem 

estritamente informal. 

16.12. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 

quaisquer documentos relativos a esta licitação. 

16.13. As decisões do Pregoeiro serão comunicadas mediante publicação no Diário Oficial do 

Estado, no jornal em que foi publicado a primeira vez e, quando for o caso, na página do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará na rede mundial de computadores 

(www.tce.pa.gov.br) e no site da Internet www.licitacoes-e.com.br, pelo menos por um 

(01) dia, salvo com referência àquelas que, lavradas em ata, puderem ser feitas 

diretamente aos representantes legais das licitantes participantes do certame, ou, ainda, 

por intermédio de ofício, desde que comprovado o seu recebimento, principalmente, 

quanto ao resultado de: 

16.13.1. Julgamento deste Pregão; 

16.13.2. Recursos porventura interpostos. 

16.14. Os esclarecimentos, recursos e impugnações a respeito de condições do Edital e de 

outros assuntos relacionados a presente licitação serão divulgados mediante publicação 

de notas nos sites da Internet www.tce.pa.gov.br e www.licitacoes-e.com.br, ficando as 

licitantes obrigadas a acessá-los para a obtenção das informações prestadas pelo 

Pregoeiro. 

16.15. Este edital e seus anexos serão fornecidos gratuitamente pela Internet, através do portal 

www.licitacoes-e.com.br. 

16.16. Todas as menções a horários feitas neste edital têm como referência o horário oficial de 

Brasília - DF. 

16.17. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

16.18. As questões decorrentes da execução desta licitação, que não forem dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Justiça Comum do Estado 

do Pará. 

 

Belém, 17 de julho de 2019. 

 

 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior 

Vice Presidente no exercício da Presidência 
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Memorando nº 01/19-CSA 

Belém (Pa), 09 de julho de 2019. 

  

A: Secretaria de Administração 

Assunto: Termo de Referência – água mineral 2019. 

        

 

1. Objeto: Fornecimento de água mineral nas seguintes embalagens: 

 1.1- Garrafões de 20 L; 

 1.2- Garrafas de no minimo 300ml. 

Este certame tem por objeto o fornecimento de água mineral natural sem gás, envasada 

em garrafão de 20 litros e garrafas de no mínimo 300ml, lacrados, dentro dos padrões 

estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM e Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária – ANVISA, com marca, procedência e validade impressas no rótulo 

do produto e conforme condições e especificações estabelecidas neste Termo de Referência, 

pelo período de 12 (doze) meses. 

 

2. JUSTIFICATIVAS. 

A contratação em tela visa garantir o fornecimento de água mineral ,natural sem gás em 

garrafões e garrafinhas/copos, por empresa especializada, pelo período de 12 (doze) meses, 

conforme especificações constantes neste Termo de Referência, nas dependências deste 

Tribunal, para suprir o consumo de água mineral natural necessário ao regular funcionamento 

deste Tribunal, atendendo aos conselheiros, servidores, colaboradores, bem como aos 

visitantes deste Tribunal. 

Esta contratação deverá ser através de Registro de Preços, firmado com empresa 

especializada, através de regular processo licitatório, prestando o serviço com qualidade, 

presteza e em tempo hábil. 

 

3. OBJETIVOS 
Os principais objetivos são: 

 Contratar fornecimento do bem 

 Atender a demanda desta Corte por 12 meses; 

1 Atender o planejamento de compras da Coordenadoria de Suprimento e Almoxarifado para 

o exercício de 2019/2020 

 

4. Quantidades: 

Fornecimento de água mineral, conforme especificações abaixo: 

Item Descrição 
Quantidade 

Estimada 
Unidade 

Entrega Estimada 

Mínima. 

Entrega Estimada 

Máxima 

 

1 

Água mineral, sem gás, 

acondicionada em garrafões 

plásticos de 20 (vinte) litros. 

8.000/ano un 
30 garrafões / 

dia 

100 garrafões/ 

dia 

 

2 

Água mineral, sem gás, 

acondicionada em garrafas 

descartáveis, de no mínimo 300 

ml, embaladas em caixas ou 

fardos com 24 unidades. 

500 cx / ano cx 
07 caixas / 

semana 

15 caixas / 

semana 

  Fonte: Sarm – 2º semestre 2018. 
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 5. CONDIÇÕES DE ENTREGA 

 02 (dois) dias após a entrega do empenho na Coordenadoria de Suprimentos deste 

Tribunal, de 8:00h ás 14:00h, com as embalagens intactas, no prazo de validade do bem. 

 Todas as embalagens de garrafões de 20 L, assim como as de no mínimo 300 ml, devem 

ser apresentadas em bom estado de conservação, com suas embalagens íntegras, livres de 

amassados, ferrugem ou qualquer outro tipo de defeito ou violação que possa comprometer 

ou interferir na qualidade do produto. 

 Não serão aceitos produtos com embalagens danificadas, os quais deverão ser 

repostos/substituídos no prazo máximo de 24 horas após a identificação do problema. 

 Os produtos devem apresentar nas embalagens, dados referentes à identificação, validade, 

procedência e quantidade. Deverão ainda estar isentos de impurezas e corpos estranhos 

conforme legislação vigente. 

  

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

6.1. Efetuar o pagamento dos serviços executados, desde que cumpridas todas as 

formalidades e   exigências desta contratação; 

6.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos 

empregados da       contratada; 

6.3. Comunicar à contratada, quaisquer irregularidades nos serviços prestados, 

objetivando a imediata    reparação; 

6.4. Executar, por meio da Coordenadoria de Suprimento e Almoxarifado deste 

Tribunal, a fiscalização e o ateste das faturas correspondentes dos serviços contratados, 

conforme detalhamento nas especificações; 

6.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

empregados da   contratada. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Prestar os serviços de acordo com as especificações constantes neste Termo de 

Referência; 

7.2. Arcar com todos os custos relacionados aos seus empregados envolvidos na 

prestação de serviço a este Tribunal de Justiça; 

7.3. Fornecer, sempre que solicitado, a documentação que comprove a manutenção das 

condições de habilitação exigidas para a contratação; 

7.4. Executar diretamente o contrato, sem a transferência de responsabilidades ou 

subcontratações não autorizadas pelo Tribunal; 

7.5. Responder pelos danos causados diretamente à Administração do Tribunal ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo em função da prestação do serviço ora 

especificado; 

7.6. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que 

praticadas por seus empregados, quando relacionados com a execução dos serviços; 

7.7. Comunicar por escrito, à Administração do Tribunal, qualquer anormalidade 

verificada na execução dos serviços, registrando os danos e circunstâncias julgadas 

necessárias ao relato e esclarecimento dos fatos; 

7.8. Manter todos os garrafões necessários à execução dos serviços, em perfeitas 

condições de uso devendo substituir os danificados em até 24 (vinte e quatro) horas após 

solicitação; 

7.9. Manter em condições de uso e dentro da validade os garrafões entregues no período 

do contrato; 

7.10. Manter, durante a execução do contrato as condições que ensejaram a contratação; 
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7.11. Verificar no início do fornecimento a vigência dos garrafões recebidos; 

7.12. Arcar com os custos relativos aos exames laboratoriais a serem realizados em 

amostras separadas pelo Tribunal, quando solicitado, limitado em 3 exames no decorrer do 

contrato; 

7.13. O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser 

providenciada a mão de obra necessária; 

7.14. É de responsabilidade da contratada o transporte e entrega dos produtos no local 

abaixo relacionado 

7.15. Considerando que os garrafões são rotativos, fica a empresa responsável em 

manter    vigente a utilização dos mesmos. 

7.16. Deverão ser de inteira responsabilidade da contratada os garrafões (vasilhames) 

extras deixados a fim de reduzir o número de visitas. 

7.17. Fornecer sempre a marca vencedora. 

         7.18 . Não utilizar garrafões de outra marca que não seja a vencedora. 

 

8. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

8.1. Para seleção da proposta mais vantajosa para a Administração será adotado o 

critério de menor preço, considerando os serviços descritos no presente Termo; 

8.2. Comprovação por meio de Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão da empresa para o fornecimento 

com as características do objeto licitado.  

8.3. O atestado deverá conter as seguintes informações: 

     - O contrato que deu origem; 

              - O quantitativo contratado; 

8.4. A critério da Administração poderá ser solicitado a licitante, cópias de contratos já 

firmados, notas fiscais, ou seja, qualquer documento que venha comprovar a veracidade das 

informações prestadas nos atestados. 

 

9. CONDIÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

9.1. Apresentar, original ou cópia autenticada do Laudo de análise bacteriológica da 

água, realizada recentemente (dos últimos 6 meses), em conformidade com a Resolução de 

Diretoria Colegiada – RDC nº 274/2005 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária -

ANVISA, que aprova regulamento técnico para água envasada e gelo, ou outras em 

substituição; 

9.2. Licença de Funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária do Estado ou 

Município sede da licitante; 

9.3. Licença Ambiental do Órgão competente. 

9.4. Registro no Ministério da Saúde da fonte da água. 

 

10. CONDIÇÕES E PRAZO PARA PAGAMENTO 

10.1. Será emitida a Nota de Empenho referente à demanda estimada;  

10.2. A contratada deverá expedir mensalmente Nota Fiscal referente a entrega 

realizada, juntamente com as comandas devidamente assinadas, para a conferencia e o devido 

atesto pela CSA. 

10.3. A nota fiscal atestada será encaminhada à Diretoria de Finanças, para os 

procedimentos de pagamento, o qual ocorrerá em até 30 (trinta) dias.  

          10.4. A entrega deverá ser feita no mínimo três vezes por semana ou de acordo com a 

necessidade da Contratante. 
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11. LOCAL DE ENTREGA 

Os materiais deverão ser entregues nas dependências do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará, sito a Travessa Quintino Bocaiúva, Nº. 1585, no horário das 08:00 às 14:00h, devendo 

ser recebido pela Coordenadoria de Suprimento e Almoxarifado. 

 

12. RECURSOS 

 

12.1 Recursos Operacionais 
O valor estimado da aquisição foi obtido junto a empresas especializadas na oferta dos 

produtos que compõem o objeto.  

Nele deverão ser incluídos pelos proponentes todos os custos e despesas para o fornecimento 

solicitado. 

 

12.2 Fonte Prevista de Recursos 

Fonte 0201. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

Função  

Subfunção  

 

13. RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DO CONTRATO: 

Ficam responsáveis pela gestão deste Contrato: 

Gestão Administrativo-Financeira: Ana Maria Mota Garcia: Secretaria de Administração 

do TCE-PA, telefone (91) 3210-0580. 

Gestor de Contrato: Coordenadoria de Suprimento e Almoxarifado, servidor: Francisco 

Rodrigues da Silva Filho 

Telefone: (91) 32100651, e-mail: francisco.filho@tce.pa.gov.br 

Gestor Substituto: Coordenadoria de Suprimentos e Almoxarifado, servidor: Morelio Santos 

Telefone: (91) 3210 065, moreliosantos@tce.pa.gov.vr 

 

          

 

Atenciosamente 

 

 

Osmar Antonio Bomfim Marques 

Coordenadoria de Suprimento e Almoxarifado  
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Anexo II 

Modelo de Declaração “A” 
 

 

 

(Nome da Empresa) 

 

sediada na 

(Endereço completo) 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

DECLARO, para os devidos fins e sob os ditames da Lei, que a empresa. . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . ., inscrita no CNPJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação, conforme o art. 4º, Inciso VII da Lei nº 10.520/2002, 

de 17 de julho de 2002. 

 

 

Localidade, _____ de _______________ de _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Assinatura) 

(Nome completo do Representante) 
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ANEXO III 

Modelo de Declaração “B” 

 

 

(Nome da Empresa) 

 

sediada na 

(Endereço completo) 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES 

QUANTO AO TRABALHO DO MENOR 

 

 

 

A empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., inscrita no CNPJ sob o número . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., declara, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a 

norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, do art. 7º , inciso 

XXXIII, a saber: 

 

 

 ‘(...) proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 

 menores de dezoito anos e qualquer trabalho a menores de 

 dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz a partir de 

 quatorze anos”. 

 

 

 

 

 

 

 

Localidade, _____ de _______________ de _______ 

  

 

 

(Assinatura) 

(Nome completo do Representante) 

 

 

 

 

 

 

 

 



TCE/PA. 

CPL 

 
Fls. _______ 

 

__________ 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

 

 

 

 

ANEXO IV 

Minuta Ata de Registro de Preços 

 

No dia xx de xxx de 2019, no Tribunal de Contas do Estado do Pará, foram registrados os 

preços da(s) empresa(s) abaixo identificada(s), para eventual aquisição de água mineral, 

resultante do Pregão Eletrônico nº 09/2019-TCE/PA para Sistema de Registro de Preços. 

As especificações constantes do processo TCE/PA nº 2019/05490-8, assim como os termos 

da proposta de preços, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de 

transcrição. O contrato ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na forma do art. 62, 

caput e § 4° da Lei n° 8.666/93, indicará o(s) local(is) de entrega dos produtos. O presente 

registro terá a vigência de doze (12) meses. As especificações constantes do processo 

TCE/PA, Expediente nº 2019/05490-8, assim como os termos da proposta de preços e do 

contrato ou instrumento substitutivo, integram esta Ata de Registro de Preços, 

independentemente de transcrição. Fica estabelecida a obrigatoriedade de realização de 

pesquisas periódicas de mercado, a fim de verificar a compatibilidade do preço registrado 

com o preço praticado no momento da contratação.  

 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND 
QUANT. 

ESTIMADA 

PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

GLOBAL  

MARCA 

1 

Água mineral, sem 

gás, acondicionada 

em garrafões 

plásticos de 20 

(vinte) litros. 

UN 

 

8.000/ano 

  

 

 

2 

 

Água mineral, sem 

gás, acondicionada 

em garrafas 

descartáveis, de no 

mínimo 300 ml, 

embaladas em caixas 

ou fardos com 24 

unidades. 

CX 

 

500 cx / ano 

  

 

 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

 

 

  EMPRESA VENCEDORA  

 

 

DATA DE ASSINATURA  

 


