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PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO 
_________________________________________________ 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41/2018 

MODALIDADE: Pregão Presencial - 27/2018 
 
 
FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM RECURSOS DO 
FMASRODEIO/FEAS/PSB/CUSTEIO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS 
ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. 
 
Declaro que Recebi e/ou Retirei nesta data o Edital e seus Anexos. 
 
Licitante: ________________________________________________________________ 
 
Razão Social: _____________________________________________________________ 
 
CNPJ: _____________________________________________________________________ 
 
Endereço: _________________________________________________________________ 
 
Cidade: ___________________________________________________________________ 
 
Telefones: ______________________ 
 
Dados Recebedor:  
 
Data Recebimento/Retirada: ____/____/_______. 
 
Nome Legível Recebedor: ________________________________________________ 
 

 
 
Assinatura: ___________________________ 
 
Carimbo 
 

  

 
ATENÇÃO 

Este protocolo deverá ser encaminhado ao Departamento de Compras em original ou 
via fax no número: (47) 3384-0161 Ramal 222. 

 
A Comissão Permanente de Licitações não se responsabiliza pelo não envio de 

informações posteriores 
(adendos/suspensões/retificação/cancelamento/esclarecimentos...), referentes ao 

edital, caso a empresa não preencha e transmita as informações acima. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41/2018 
MODALIDADE: Pregão Presencial - 27/2018 

 
 
FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM RECURSOS DO 
FMASRODEIO/FEAS/PSB/CUSTEIO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS 
ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. 
 
Tipo de Licitação: Menor Preço 
Forma de Julgamento: Por Item 
Forma de Fornecimento: Parcelado 
 
Regência: Lei Federal nº 10.520/2002, pela Lei Federal nº 8.666/1993, e da Lei 
Complementar nº 123/2006, e suas alterações, pelas demais normas pertinentes e 
pelas condições estabelecidas pelo presente edital. 
 
Data, horário e local de apresentação dos envelopes: Até as 08h30min do dia 
25/10/2018, na PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO - RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 1069, 
RODEIO - SANTA CATARINA, o pregoeiro ERICO CARINI receberá propostas em 
atendimento aos itens deste edital, e logo em seguida dará abertura a sessão de 
julgamento das propostas e documentação apresentados, que serão realizados de 
acordo com os procedimentos das referidas Leis e do Decreto Municipal n° 
2399/2007, de 15 de junho de 2007, e demais regras deste edital. 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO, CNPJ: 83.102.814/0001-64, em conformidade com a 
legislação vigente e normas pertinentes, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar LICITAÇÃO, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, 
do tipo MENOR PREÇO, dispondo no presente Edital as condições de sua realização. 
 
DATA DE PROTOCOLIZAÇÃO DOS ENVELOPES ATÉ 25/10/2018 
PRAZO DE PROTOCOLIZAÇÃO DOS ENVELOPES ATÉ AS 08H30MIN 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08H40MIN  
 
1 - DO OBJETO 
 
1.1 - A presente Licitação tem por objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM 
RECURSOS DO FMASRODEIO/FEAS/PSB/CUSTEIO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E 
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. 
 
1.2 - As quantidades constantes no edital são estimativas, não se obrigando a 
Administração pela aquisição total. 
 
1.3 – A presente licitação não obriga a contratação ou a aquisição do objeto na 
sua totalidade, podendo ser solicitados conforme as necessidades da 
Municipalidade. 
 
1.4 – Face ao disposto no art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93, em sua total redação, as 
quantidades de que trata o item anterior poderão sofrer acréscimos ou supressões 
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial constante da Ata de Registro 
de Preços. 
 
2 – DA APRESENTAÇÃO 
 
2.1 – No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro ou 
sua equipe de apoio receberão os envelopes já protocolados no Setor de Compras 
contendo as “Propostas Comerciais” e os Documentos de Habilitação”, em envelopes 
distintos, fechados e lacrados, contendo na sua parte externa, a título de 
sugestão a seguinte identificação: 
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Prefeitura Municipal de RODEIO 
Processo Administrativo Nº 41/2018 
Pregão Presencial Nº 27/2018 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
Razão Social: _____________________ 
Endereço completo da licitante ____ 
CNPJ______________ Inc. Est._______ 
 

Prefeitura Municipal de RODEIO 
Processo Administrativo Nº 41/2018 
Pregão Presencial Nº 27/2018 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO 
Razão Social: _____________________ 
Endereço completo da licitante ____ 
CNPJ______________ Inc. Est._______ 
 

 
3 – CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO 
 
3.1 – Serão admitidos a participar desta Licitação os que estejam legalmente 
estabelecidos na forma da Lei, para os fins do objeto pleiteado. 
 
3.2 - É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente 
Licitação, de mais de uma empresa. 
 
3.3 - Será admitida, em todas as etapas da Licitação, a presença de somente um 
representante de cada proponente. 
 
3.4 - A proponente que assim o desejar, poderá apresentar, inicialmente e em 
separado dos envelopes, documento com a indicação do representante credenciado, 
com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente. 
 
3.4.1 - O credenciamento far-se-á por meio de: 
 

a) Instrumento público de procuração e documento de identificação do 
representante com foto; ou 

b) Instrumento particular (procuração ou carta de credenciamento, conforme 
modelo Anexo I), com firma reconhecida, acompanhado de cópia autenticada do 
respectivo Estatuto ou Contrato Social e documento de identificação com foto do 
representante; ou 

c) Em sendo sócio Administrador, proprietário, dirigente ou assemelhado da 
empresa proponente, deverá apresentar a cópia autenticada do respectivo Estatuto 
ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos 
e assumir obrigações em decorrência de tal investidura acompanhado de documento 
de identificação com foto. 
 
3.4.2 - Os documentos apresentados nos subitens de 3.4.1, “a”, “b” e “c” deverão 
ser originais, ou, se a proponente preferir apresentá-los em fotocópia, a mesma 
deverá estar autenticada ou acompanhada de original para possível autenticação em 
sessão pelo Pregoeiro. 
 
3.4.3 - Não será desclassificada a proposta em função do não credenciamento do 
proponente, porém o mesmo ficará impedido de participar da etapa de lances, 
interpor recurso e tampouco manifestar-se na sessão. 
 
3.5 - A proponente também deverá apresentar inicialmente e em separado dos 
envelopes, sob pena de não ter seus envelopes acessados: 
 
3.5.1 - Declaração de Habilitação, assinada por pessoa autorizada no estatuto, 
contrato social, requerimento de empresário ou procuração, dando ciência de que a 
empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos na 
Cláusula Quinta deste Edital, conforme modelo Anexo II. Em se tratando de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que não possui regularidade fiscal e 
trabalhista e trabalhista na data da sessão, a mesma deverá constar nesta 
Declaração que atende aos requisitos necessários à habilitação, com exceção da 
regularidade fiscal e trabalhista. 
 
3.6 - Para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (se 
for o caso) e para fins de gozo dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, os 
representantes de Microempresas – ME, e Empresas de Pequeno Porte – EPP, deverão 
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ao credenciar-se apresentar a Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial, 
com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta dias) da data fixada para 
apresentação das propostas, na forma do art. 8º da IN nº 103/2007 do Departamento 
de Nacional de Registro do Comércio (DNRC) ou, em se tratando de Sociedade 
Simples, deverá apresentar Documento expedido pelo Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, sob pena de ser desconsiderada a condição de ME ou EPP. 
 
3.7 - Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões, os representantes 
das proponentes, desde que devidamente credenciados. 
 
3.8 - Não será admitida nesta Licitação a participação de empresas que estejam 
reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias, entre si, 
ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição, e estrangeiras que não 
funcionem no país. 
 
3.9 - Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, 
concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não 
funcionam no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar 
ou contratar com a Entidade Privada sem fins lucrativos, ou punidos com suspensão 
do direito de licitar e contratar com a Entidade Privada sem fins lucrativos. 
 
3.9.1 - A não observância das vedações deste item é de inteira responsabilidade da 
licitante que, pelo descumprimento se sujeita às penalidades cabíveis. 
 
3.10 - A participação neste certame implica aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório. 
 
3.11 - O prazo para credenciamento encerra-se no momento da abertura da sessão do 
Pregão. 
 
OBS: Os documentos de credenciamento acima deverão ser apresentados em mãos, 
quando da abertura da sessão, não podendo estar em nenhum dos envelopes lacrados, 
pois os mesmos não poderão ser abertos, sob pena de não credenciar o 
representante. 
 
4 – DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
4.1 - A Proposta de Preços contida no Envelope nº 01 deverá ser apresentada na 
forma e requisitos indicados nos subitens a seguir: 
 

a) preferencialmente, emitida por computador ou datilografada, redigida com 
clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e 
assinada pelo responsável da empresa representada e preferencialmente em 01(uma) 
via. 

b) conter Razão Social completa e CNPJ da licitante. 
 
4.2 - A proposta de preços original (inicial) deverá conter OBRIGATORIAMENTE O 
PREÇO OFERTADO PELA LICITANTE, e incidirá sobre todos os materiais/serviços a 
serem fornecidos aos usuários que apresentarem autorização do setor competente, 
não podendo ser superior ao estimado pela Administração Municipal, sob pena de 
desclassificação na forma de julgamento deste Edital. Quando for o caso, 
referências adicionais que a proponente achar necessárias, desde que elas não 
subtraiam nenhuma das especificações mínimas exigidas no objeto deste Edital, 
permitindo a perfeita identificação do objeto ofertado, pelo Pregoeiro e sua 
equipe de apoio. 
 
4.2.1 - O valor estimado da Licitação é o constante no preço máximo de cada item. 
 
4.2.1.1 - No preço apresentado deverão estar computados os tributos de qualquer 
natureza incidentes sobre o objeto a ser fornecido, correndo tal operação, única e 
exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da empresa vencedora desta 
Licitação. 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO  

 

Rua Barão do Rio Branco, 1069   /   89.136.000 – Rodeio   -   SC – Brasil   /   Fone/Fax (47) 3384-0161 – Ramal 222 
E-Mail: pmcomp@terra.com.br 

 

Parágrafo Único - Preferencialmente, e exclusivamente para facilitar o julgamento 
por parte do Pregoeiro, solicita-se às licitantes que apresentem suas propostas 
conforme o modelo Anexo IV - "Proposta de Preços". 
 
4.3 - Prazo de validade da proposta de no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da 
data limite para a entrega dos envelopes. Em caso de omissão do prazo de validade 
na proposta, será implicitamente considerado o prazo acima. 
 
4.5 - A apresentação de proposta será considerada como evidencia de que a 
licitante EXAMINOU CRITERIOSAMENTE OS DOCUMENTOS DESTE EDITAL, SEUS ANEXOS, e que 
os produtos que foram cotados apresentam todas as características mínimas exigidas 
neste edital e seus anexos. 
 
4.6 – A apresentação da proposta de preço implica na plena aceitação, por parte da 
proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
4.7 - A inobservância das determinações acima, implicará na desclassificação da 
proponente. 
 
4.8 O VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ACEITO PELO MUNICIPIO PARA A AQUISIÇÃO DOS 
MATERIAIS/SERVICOS SERÁ O PREÇO MÁXIMO COLOCADO NO EDITAL. 
 
5 – DA HABILITAÇÃO 
 
5.1 - O envelope de nº 02 – “HABILITAÇÃO” deverá conter, OBRIGATORIAMENTE, os 
documentos abaixo relacionados, com vigência plena na data fixada de entrega dos 
envelopes, que poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório competente, por servidor da Administração Pública 
da Prefeitura de Rodeio até 01 (um) dia antes da sessão de abertura dos envelopes, 
ou publicação em órgão da Imprensa Oficial e ou, certidões extraídas pelo Sistema 
Internet. 
 
5.1.1 - Habilitação Jurídica: 
 
5.1.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou; 
 
5.1.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou; 
 
5.1.1.3 - Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de prova de diretoria em exercício, ou; 
 
5.1.1.4 - Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e Ato de Registro ou Autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
5.1.1.5 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) com 
data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias. 
 
5.1.1.6 – Será obrigatório, sob pena de inabilitação, que o licitante tenha em 
seus atos constitutivos/objeto social as atividades compatíveis com o objeto deste 
Edital. 
 
OBS: Nos casos em que a licitante apresentar um dos documentos constantes da 
cláusula quinta, subitens 5.1.1 na fase de Credenciamento, a mesma fica dispensada 
de apresentá-lo novamente na fase de Habilitação.  
 
5.1.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 
5.1.2.1 - Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e Certidão 
Quanto à Dívida Ativa da União - Conjunta; com data de emissão não superior a 180 
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(cento e oitenta) dias quando não constar expressamente no corpo da Certidão o seu 
prazo de validade. 
 
5.1.2.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual com data de emissão 
não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da 
mesma o seu prazo de validade. 
 
5.1.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, com data de emissão 
não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da 
mesma o seu prazo de validade. 
 
5.1.2.4 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
- FGTS, demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos instituídos 
por Lei. 
 
5.1.2.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT), com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias, quando não 
constar expressamente no corpo da Certidão o seu prazo de validade. (Lei 
12.440/2011). 
 
OBS.: As certidões negativas deverão ser do domicílio ou sede da licitante. 
 
5.1.3 – Qualificação Econômico-financeira e Técnica 
 
5.1.3.1 – Certidão negativa de pedidos de falência ou concordata, expedida pelo 
distribuidor da sede da empresa, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) 
dias quando não constar expressamente no corpo da Certidão o seu prazo de 
validade. 
 
5.1.4 - Outros Documentos: 
 
5.1.4.1 - Declaração de cumprimento do disposto no Artigo 7º, inciso XXXIII da 
Constituição Federal, ou seja, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, conforme 
modelo (ANEXO III). 
 
5.1.4.2 - Declaração que tomou conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos 
materiais e serviços a serem fornecidos e que sua proposta atende integralmente 
aos requisitos constantes neste Edital. 
 
5.1.4.3 - O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer 
tempo, no curso da Licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já 
entregues, fixando-lhe prazo para atendimento. 
 
5.1.4.4 - A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital, implicará 
inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de 
prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação. 
 
5.1.4.5 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
 

OBSERVAÇÃO 
 
A) Os documentos necessários à Habilitação deverão ser preferencialmente 
apresentados conforme a sequência acima, e poderão ser apresentados no original, 
publicados na imprensa oficial, por qualquer processo de fotocópia autenticado em 
cartório ou autenticado por servidor da Administração Pública da Prefeitura de 
Rodeio até 01 (um) dia antes da sessão de abertura dos envelopes. 
 
B) Os documentos de Habilitação em que não constarem, expressamente, as datas de 
sua validade serão considerados válidos por 60 (sessenta) dias, contados a partir 
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de suas datas de emissão. 
 
C) Quando se tratar de cópia de documento obtido da Internet, este não precisa ser 
autenticado, uma vez, que poderá ter sua validade confirmada pelo Pregoeiro e 
Equipe de Apoio. 
 
6 - CONDIÇÕES GERAIS 
 
6.1 - Os envelopes contendo a "Proposta de Preços" e os "Documentos de 
Habilitação" deverão ser entregues e protocolados junto ao Setor de Compras e 
Licitações, na sede da Prefeitura, situada na RUA BARAO DO RIO BRANCO nº 1069, 
CENTRO, CEP 89.136-000 na cidade de Rodeio/SC, em dias úteis, no horário de 
expediente. 
 
6.2 - Os recursos decorrentes deste processo licitatório serão recebidos, 
analisados e julgados de acordo com a legislação vigente. 
 
6.3 - Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF. 
 
6.4 - Ao apresentar proposta a proponente se obriga aos termos do presente Edital. 
 
6.5 - O Edital encontra-se disponível para retirada no Setor de Compras e 
Licitações da Prefeitura, situada na Rua Barão do Rio Branco, nº 1069, Bairro 
Centro, CEP 89.136-000, Município de Rodeio/SC, cujas informações poderão ser 
obtidas no telefone e fax: (47) 3384-0161; ou ainda por e-mail: 
pmcomp@terrra.com.br em dias úteis, no horário de expediente. 
 
6.5.1 - Os Editais poderão estar disponíveis no site oficial do Município, qual 
seja, www.rodeio.sc.gov.br quando da possibilidade de sua inteira extensão; não se 
o Município obrigando ao ato. 
 
7 - DA ABERTURA E DO JULGAMENTO 
 
7.1 - No dia, horário e local indicados no preâmbulo do Edital, o Pregoeiro e a 
equipe de apoio reunir-se-ão em sessão pública, em sala própria, na presença dos 
representantes de cada proponente participante, procedendo como adiante indicado. 
 
7.2 - Realizará o credenciamento dos interessados ou de seus representantes, que 
consistirá na comprovação de que possui poderes para formulação de ofertas e 
lances verbais, para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, 
conforme Cláusula Terceira do presente Edital. 
 
7.2.1- A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui 
poderes específicos para atuar no certame, impedirá o mesmo de praticar atos em 
nome da licitante, ficando impedido inclusive de ofertar lances verbais e recorrer 
dos atos praticados na sessão, lavrando-se em ata o ocorrido. 
 
7.3 - Deverá ser apresentado para comprovação da condição de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte a Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial de 
que trata o item 3.6 deste Edital, sob pena de ser desconsiderada tal condição. 
 
7.3.1 Somente serão acessados os envelopes de proposta de preços das empresas que 
apresentarem a Declaração de Habilitação em conformidade com o item 3.5.1 do 
Edital, ou modelo do ANEXO II. 
 
7.3.2 Poderão ser acessados os envelopes de licitantes que encaminharem via 
CORREIO, o envelope de proposta de preços e de habilitação, desde que apresentem 
fora dos envelopes no mínimo a Declaração de Habilitação assinada por 
representante legal, acompanhada de: 
  

a) se a declaração for assinada por procurador, acompanhada da cópia 
autenticada da procuração pública. Se a procuração for particular apresentar cópia 
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autenticada da procuração particular com firma reconhecida, juntamente com a cópia 
autenticada do estatuto, contrato social ou requerimento de empresário. 
 

b) se a declaração for assinada pelo administrador da empresa apresentar 
cópia autenticada do estatuto, contrato social ou requerimento de empresário. 
 
7.3.3 A falta da declaração de Habilitação impede o acesso ao envelope de proposta 
de preços da licitante, podendo caso o representante na sessão tenha poderes, 
assinar a Declaração de Habilitação na fase de Credenciamento. 
 
7.4 – Após o credenciamento, abrir-se-ão os envelopes n.º 01 "PROPOSTA DE PREÇOS" 
das empresas que entregaram os envelopes até o dia e horário indicados no Edital. 
 
7.4.1 - O pregoeiro e a equipe de apoio rubricarão e submeterão a rubrica de todas 
as proponentes os documentos contidos no certame. O Pregoeiro procederá a 
verificação do conteúdo do envelope n.º 01, em conformidade com as exigências 
contidas neste Edital. 
 
7.4.2 O Pregoeiro classificará a proponente que apresentar a proposta com maior 
percentual de desconto e aqueles que tenham apresentado propostas em percentuais 
sucessivos e inferiores em até 10% (dez por cento) relativamente à proposta de 
preço de maior desconto; ou classificará as 03 (três) propostas de preços com 
maior percentual de desconto apresentadas pelas proponentes, quando não ocorrer 
pelo menos 03 ofertas no intervalo de 10% (dez por cento), excetuadas aquelas 
propostas que estão inferiores ao percentual mínimo estipulado no Edital. 
 
7.4.3 Às proponentes classificadas, conforme subitem anterior será dada 
oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, em percentuais 
distintos e crescentes, a partir do autor da proposta classificada de menor 
percentual. 
 
7.4.3.1 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a 
palavra à licitante, na ordem crescente de percentuais. 
 
7.4.3.2 - Fica a encargo do Pregoeiro a fixação de parâmetros mínimos de 
percentuais sobre os lances verbais, podendo, inclusive, alterá-los no curso da 
sessão (estipulação de percentuais mínimos entre um lance e outro). 
 
7.4.3.3 - O pregoeiro poderá fixar tempo máximo para que as licitantes calculem e 
ofereçam novos lances. 
 
7.4.3.4 - Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será 
realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 
 
7.4.3.5 - A ocorrência de oferta de lance com vista ao empate implicará na 
classificação preferencial da proponente que ofertou o menor valor anteriormente, 
na sua vez de oferta. 
 
7.4.3.6 - Dos lances ofertados não caberá retratação. 
 
7.4.3.7 - A proponente que desistir de apresentar lance verbal quando convocado 
pelo Pregoeiro, será excluída da etapa de lances verbais, mantendo-se o último 
preço apresentado pela mesma, para efeito de ordenação das propostas. 
 
7.4.4 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro fará a classificação provisória 
pela ordem decrescente dos percentuais apresentados. 
 
7.4.5 Procedida a classificação provisória e verificado que o melhor 
percentual/lance não foi apresentado por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
licitante, o Pregoeiro verificará o eventual empate legal das propostas, na forma 
do parágrafo 2º do art. 44 da LC 123/2006, para aplicação do disposto no art. 45 
daquele Diploma Legal. 
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7.4.6. Ocorrendo empate fictício, na forma da lei, o Pregoeiro procederá da 
seguinte forma: 
 

I - a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada poderá 
apresentar proposta inferior àquela considerada vencedora da classificação 
provisória, situação em que, após a verificação da regularidade fiscal (na forma 
dos itens anteriores), será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
 

II - não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, na forma do inciso I deste item, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese do parágrafo 2º do art. 44 da LC 123/2006, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
 

III - no caso de equivalência dos percentuais apresentados pelas 
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que se encontrem nos intervalos 
estabelecidos no parágrafo 2º do art. 44 da LC 123/2006, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 
 
7.4.7. O prazo para apresentação de nova proposta será de até 05 (cinco) minutos
após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito de inovar em seu 
percentual (art. 45, parágrafo 3º da LC 123/2006). 
 
7.4.8 Na hipótese de não contratação nos termos previstos no caput do artigo 45 da 
LC 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame. 
 
7.4.9 Será assegurado, como critério inicial de desempate, preferência de 
contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 
 
7.4.10 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenada das propostas, o 
Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta da primeira classificada por 
item, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
 
7.4.11 Será desclassificada a proponente que: 
 
a) deixar de atender a alguma exigência constante deste Edital; 
b) apresentar oferta de vantagem não prevista no Edital ou vantagem baseada nas 
propostas dos demais proponentes; 
c) apresentar preços manifestamente inexequíveis ou superiores ao estipulado no 
Edital (artigo 4º, inciso VII da Lei 10.520/2002). 
 
7.4.12 Para fins de aferição de inexequibilidade das propostas, o Pregoeiro 
determinará que a licitante deverá fazer prova de que possui condições de cumprir 
o objeto do Edital, através da planilha pormenorizada com a devida comprovação 
(documentos, notas fiscais, recibos, etc...) que os custos dos insumos são 
coerentes com os de mercado, na forma do artigo 48, inciso II, da Lei nº 8.666/93 
e suas alterações. 
 
7.4.13 Sendo aceitável a proposta, será aberto o envelope contendo a Documentação 
de Habilitação da licitante vencedora, para confirmação das suas condições 
habilitatórias, com base nas exigências constantes neste Edital. 
 
7.4.14 Verificado que o maior lance foi apresentado por Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte, o Pregoeiro abrirá o seu envelope de habilitação. Em face dos 
artigos 42 e 43 da Lei Complementar 123/2006, o Pregoeiro adotará o seguinte 
procedimento: 
 

a) Serão analisados os documentos não integrantes da regularidade fiscal, 
decidindo-se sobre o atendimento das exigências constantes do Edital, de forma que 
serão inabilitados os licitantes que apresentarem irregularidades em relação a 
estas exigências; 
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b) Serão analisados os documentos relativos à regularidade fiscal, 

declarando-se: 
 

b.1. O atendimento das exigências constantes do Edital com a respectiva 
habilitação; ou 
 

b.2. O desatendimento das exigências constantes do Edital com a suspensão do 
julgamento da habilitação fiscal em relação aquela Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte licitante, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por 
igual período mediante requerimento justificado proceder a regularização da 
documentação mediante apresentação das respectivas certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 
 
7.4.15 Ocorrendo a situação estabelecida no item b.2. acima, o licitante 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte poderá se manifestar, na própria reunião, 
sob pena de decadência, sobre a desistência de sua proposta acaso não vislumbre a 
possibilidade de regularização da habilitação fiscal na forma da lei, isentando-se 
de eventual penalização em caso de ser declarada vencedora do certame. 
 
Obs. As licitantes Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43, caput da Lei Complementar 
123/2006, sob pena de Inabilitação). 
 
7.4.16 Regularizada a habilitação fiscal pela licitante Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte, a mesma será declarada vencedora do certame. 
 
7.4.17 Caso não ocorra a regularização da habilitação fiscal da licitante 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, no prazo concedido, a mesma será 
declarada excluída do certame, aplicando-se lhe a penalidade de que trata o item 
“Das sanções administrativas” deste Edital, e retomando a licitação na forma do 
item 7.4.5 ou 7.4.8. 
 
7.5 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a 
proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto definido neste Edital e seus
Anexos. 
 
7.5.1. Será julgada inabilitada a proponente que: 
 

a) Deixar de atender alguma exigência constante do presente Edital; 
 

b) Apresentar declaração ou documentação que contenha qualquer vício de ordem 
formal. 
 
7.6. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro declarará 
a vencedora, proporcionando à seguir, a oportunidade às licitantes para que se 
manifestem acerca da intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta desta 
manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso 
por parte das licitantes, registrando na Ata da Sessão, a síntese dos motivos para 
a futura impetração de recurso, bem como o registro de que todos as demais 
licitantes ficaram intimadas para, querendo, se manifestar sobre as razões do 
recurso no prazo de 03 (três) dias consecutivos, após o término do prazo do 
recorrente para juntada de memoriais - razões de recursos do recorrente - art. 4º 
XVIII (3 dias consecutivos), proporcionando-se a todos, vista imediata do processo 
no Departamento de Compras. 
 
7.7. A ausência do representante da proponente ou sua saída antes do término da 
Sessão Pública caracterizar-se-á renúncia ao direito de recorrer. 
 
7.7.1 A ausência de representante com poderes para representar a empresa, impedirá 
a licitante de manifestar intenção de recurso. 
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7.8. Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo 
Pregoeiro, equipe de apoio e a(s) licitante(s) presente(s). 
 
7.9. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data 
para a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as 
licitantes presentes. 
 
7.10. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e 
seus Anexos. 
 
7.11 – Em caso de dúvidas a respeito das características do produtos cotados (se 
atende ao exigido no Edital, o Pregoeiro poderá exigir do licitante que apresente 
amostra do produto – caso assim julgue estritamente necessário – nos termos do 
art. 43, § 3º da Lei 8.666/93, caso em que ficará suspensa a etapa de lances para 
o item questionado. As amostras ficarão à disposição dos demais licitantes e serão 
analisadas pelo Município, mediante Laudo Técnico. Caso o produto não atenda as 
especificações mínimas solicitadas no Edital, o licitante será desclassificado, 
dando continuidade a etapa de lances. 
 
7.12 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição 
relativamente ao pregão, o Pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados 
desclassificados em todos os itens, os envelopes de “HABILITAÇÃO”, podendo, 
todavia, retê-los até o encerramento da licitação. 
 
8 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS 
 
8.1 - Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 
propostas, qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório 
do presente Pregão Presencial, aplicando-se neles subsidiariamente as disposições 
contidas na Lei 8.666/93. 
 
8.1.1 - Em se tratando de licitante, o prazo para impugnação é de até 02 (dois) 
dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas. 
 
8.1.2 – Em caso de deferimento da impugnação conta o ato convocatório, será tomada 
uma das seguintes providências: 
 

a) anulação ou revogação do edital; 
 

b) alteração ou correção do edital e manutenção da licitação, republicação 
do edital e reabertura do prazo de publicidade; 
 

c) alteração ou correção no edital e manutenção da licitação, dispensada a 
nova publicação e reabertura de prazo nos casos em que, inquestionavelmente, a 
alteração não tenha afetado a formulação das propostas. 
 
8.2 - Ao final da sessão, a proponente que desejar recorrer contra decisões do 
Pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese dos 
motivos, obrigando-se a juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias. Os 
interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contra razões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. As 
razões e as contra razões de recurso deverão ser enviados aos cuidados do 
Pregoeiro. 
 
8.3 - A falta de manifestação imediata e motivada na sessão do Pregão Presencial, 
bem como a não entrega das razões de recurso importará na preclusão do direito de 
recurso. 
 
8.4 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente 
protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pela 
proponente. 
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8.5 - Não serão reconhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo 
legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 
identificado no processo para responder pela proponente. 
 
8.6 - Os recursos e contra razões de recurso, bem como impugnação do Edital, 
deverão ser dirigidos ao Pregoeiro e protocolados junto ao Setor de Compras e 
Licitações, localizado na sede da Prefeitura Municipal de Rodeio, sito a Rua Barão 
do Rio Branco, nº 1069, Bairro Centro, CEP 89.124-000, Município de Rodeio/SC, em 
dias úteis, no horário de expediente, a qual deverá receber, examinar e submetê-lo 
à Autoridade competente que decidirá sobre a pertinência. 
 
8.7 - É vedada à licitante a utilização de recurso ou impugnação como expediente 
protelatório ou que vise a tumultuar o procedimento da Licitação. Identificado tal 
comportamento poderá o Pregoeiro, ou se for o caso, a Autoridade Superior, 
arquivar sumariamente os expedientes. 
 
8.8 – A resposta ao recurso por parte deste Município se dará pela forma mais 
conveniente, podendo ser por fax, e-mail, carta registrada ou entrega pessoal 
protocolada. 
 
9 – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 
 
9.1 - A licitante deverá emitir nota fiscal/cupom no final de cada mês. 
 
9.2 - O funcionário deverá assinar uma ficha atestando o recebimento dos serviços 
autorizados. 
 
9.5 - Os serviços que forem recusados deverão ser substituídos no prazo máximo de 
24 (vinte e quatro) horas, contados da data de notificação apresentada à 
fornecedora, sem qualquer ônus para o Município. 
 
9.6 - Fica aqui estabelecido que os materiais/serviços serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do 
material com a especificação; 
 

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 
a consequente aceitação. 
 
9.7 - Se a substituição dos objetos/materiais cotados não for realizada no prazo 
estipulado, a fornecedora estará sujeita às sanções previstas neste Edital, na Ata 
de Registro de Preços e na Lei. 
 
9.8 - O recebimento do objeto, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade 
da empresa pela sua qualidade e características, cabendo-lhe sanar quaisquer 
irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos. 
 
10 - DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 
 
10.1 - A inexecução total ou parcial das obrigações oriundas das obrigações da 
empresa enseja a aplicação das penalidades previstas na Ata de Registro de Preços. 
 
10.2 - A Contratada será responsável por eventuais danos havidos nos 
objetos/materiais, provenientes de negligência, imperícia e/ou imprudência 
praticados por seus empregados, obrigando-se a substituí-los, ou a indenizar a 
Administração do prejuízo causado. 
 
10.3 - No caso de acréscimo contratual em até 25% (vinte e cinco por cento) do 
quantitativo total estimado de cada item fica o fornecedor obrigado a aceitar o 
acréscimo. 
 
10.4 - Os valores unitários previstos em ata por escrito firmado pelas partes
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poderão ser reajustados a cada 12 (doze) meses, pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor - INPC, ou por outro que venha a substituí-lo. 
 
11 - DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
11.1 - O pagamento será efetuado em até trinta dias, contados a partir do 
recebimento dos objetos/serviços mediante a apresentação da Nota Fiscal/fatura 
acompanhada da respectiva ORDEM DE COMPRA devidamente atestada pela Secretária 
requisitante e, observado o cumprimento integral das disposições contidas no 
Edital. 
 
11.2 - Em caso de irregularidades na emissão do documento fiscal, o prazo de 
pagamento será contado a partir da regularização do mesmo. 
 
11.3 - Para facilidade de pagamento solicitamos a indicação do número da conta 
bancária, nome do banco e agência. 
 
11.4 - O Município pagará somente o que for entregue e mediante apresentação da 
nota fiscal acompanhada das autorizações de fornecimento. 
 
11.5 - Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o 
documento de cobrança, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS e perante o FGTS. 
 
11.6 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de 
liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 
 
11.7 - Não haverá sob hipótese algum pagamento antecipado. 
 
11.8 - As despesas decorrentes de aquisição dos objetos desta licitação correrão à 
conta dos recursos especificados no orçamento do Município e nos demais órgãos e 
entidades usuárias do corrente ano e seguinte. 
 
12 - DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 
 
12.1 - Em não sendo interposto recurso, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto à 
licitante vencedora e encaminhar o processo à Autoridade competente para a sua 
Homologação. 
 
12.2 - Caso haja recurso, a adjudicação do objeto à licitante vencedora e a 
homologação do processo efetuada pela Autoridade competente, somente após 
apreciação pelo pregoeiro sobre o mesmo. 
 
12.3 - Homologado o resultado pelo Município, e comunicado à proponente vencedora 
e aos demais licitantes que concordaram em assinar a Ata de Registro de Preços nas 
mesmas condições do primeiro colocado, ter-se-á um prazo máximo de 02 (dois) dias 
para comparecer no Departamento de Compras desta Prefeitura para assinar a 
referida Ata. 
 
12.3.1 - Poderão ser registradas todas as empresas que manifestarem interesse em 
assinar a Ata com mesmo percentual e mesmas condições do primeiro colocado, 
observando-se o seguinte: 
 

a) Os fornecedores ficarão disponíveis durante toda a vigência da Ata de 
Registro de Preços; 
 

b) Quando das contratações decorrentes do Registro de Preços será respeitada a 
ordem de classificação das empresas constantes na Ata. 
 
12.3.2 - Os demais fornecedores serão classificados neste processo, em ordem 
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decrescente de percentual proposto e poderão ser convocados para compor a Ata de 
Registro de Preços, nos casos previstos neste Edital e na Ata dele decorrente. 
 
12.4 - A recusa injustificada do detentor do percentual registrado em assinar a 
Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidas, caracterizará o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas 
no item 15 deste Edital. 
 
12.4.1 - Nas hipóteses de recusa do adjudicatário em firmar a Ata de Registro de 
Preços, a autoridade competente poderá convocar os demais licitantes para assinar 
a Ata, observada a ordem de classificação e os procedimentos de habilitação 
referidos no presente Edital, atendendo ao disposto no art. 4º, inciso XXIII da 
Lei 10.520/2002. 
 
12.5 - No caso do licitante vencedor não apresentar situação regular no ato das 
solicitações, sem prejuízo das sanções cabíveis, serão convocados os licitantes 
remanescentes na seguinte ordem: 
 

a) As empresas que, na sessão do pregão, assinaram a Ata de Registro de Preços 
nas mesmas condições do primeiro colocado; 
 

b) Na ausência, impossibilidade ou recusa das empresas nas condições da alínea 
anterior, as que vierem a assinar a Ata de Registro de Preços, quando convocadas. 
 
12.6 - A critério do Município, quando a quantidade do primeiro colocado não for 
suficiente para atender a demanda estimada, e desde que se trate de objetos de 
qualidade ou desempenho superior, e, ainda, que esteja devidamente justificada e 
comprovada a vantagem, e, também, que as ofertas sejam em percentual inferior ao 
máximo admitido, poderão ser registrados outros preços. 
 
13 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO 
 
13.1 - A Ata de Registro de Preços não obriga o Município a firmar contratações 
nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição 
do(s) objeto(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor 
do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 
 
13.2 - Constam da Minuta da Ata de Registro de Preços as condições e a forma de 
pagamento, as sanções para o caso de inadimplemento e as demais obrigações das 
partes, integrando este Edital. 
 
13.3 - A presente Ata vigorará a partir da data de Homologação da Autoridade 
Competente, pelo prazo de um ano. 
 
3.4 - O Município monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos materiais, 
avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer 
tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que 
eleve os custos dos bens registrados. 
 
13.4.1 - O Município convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e 
adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado está 
acima do preço de mercado. Caso seja frustrada a negociação para redução do preço, 
o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 
 
13.4.2 - No caso de desequilíbrio econômico-financeiro (preço de mercado tornar-se 
superior ao preço registrado, e mantendo-se a diferença percentual apurada entre o 
valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no 
mercado à época do registro - equação econômico-financeira), sendo frustrada a 
negociação entre as partes, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso 
assumido. 
 
13.4.3 - Havendo negociação entre as partes, o aumento para recomposição dos 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO  

 

Rua Barão do Rio Branco, 1069   /   89.136.000 – Rodeio   -   SC – Brasil   /   Fone/Fax (47) 3384-0161 – Ramal 222 
E-Mail: pmcomp@terra.com.br 

 

preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro da ata somente 
poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da licitação, e se 
houver a efetiva comprovação do aumento pelo Fornecedor (requerimento, planilha de
custos e documentação de suporte). 
 
13.4.4 - As alterações de preços oriundos da revisão dos mesmos, no caso de 
desequilíbrio econômico-financeiro, serão publicadas na imprensa oficial, sem 
prejuízo do cumprimento da obrigação contida no art. 15, parágrafo 2º da lei 
8.666/93 (publicação trimestral dos preços registrados). 
 
13.5 - A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão 
gerenciador do registro de preços, será formalizada por instrumento contratual, 
autorização de compra ou nota de empenho de despesa, observando-se o disposto no 
art. 62 da lei 8.666/93. 
 
13.5.1 - O fornecedor registrado poderá ser convocado para assinar a ata, devendo 
o fornecedor firmá-lo em até 03 (três) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação (via e-mail, correio ou fac-símile). 
 
13.6 - A secretaria usuária da Ata de Registro de Preços não emitirá qualquer 
Ordem de serviço/Nota de Empenho, sem a prévia existência do respectivo crédito 
orçamentário. 
 
14 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DA FORNECEDORA 
 
14.1 - O Município poderá cancelar o Registro de Preços da(s) fornecedora(s) nos 
casos a seguir especificados: 
 

a) Quando descumprir as exigências do edital ou da respectiva ata; 
 

b) Quando a empresa der causa a rescisão administrativa da ata decorrente de 
registro de preços; 
 

c) Quando não aceitar abaixar o preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; 
 

d) Quando não comparecer ou deixar de fornecer, no prazo estabelecido, os 
materiais decorrentes da Ata de Registro de Preços e a Administração não aceitar a 
sua justificativa; 
 

e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial dos serviços; 
 

f) Perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no 
processo licitatório; 
 

g) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 
Administração. 
 
14.2 - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará 
o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais 
fornecedores a nova ordem de registro. 
 
15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
15.1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a 
ata, não entregar/prestar o material/serviço, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de 
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da ata, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá sofrer, conforme o 
caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao 
Município: 
 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO  

 

Rua Barão do Rio Branco, 1069   /   89.136.000 – Rodeio   -   SC – Brasil   /   Fone/Fax (47) 3384-0161 – Ramal 222 
E-Mail: pmcomp@terra.com.br 

 

a) advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores do Município 
de Rodeio; 
 

b) multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor da ata, se já assinado, 
ou estimado da ata, se não assinado, por dia de atraso injustificado na execução 
do mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias; 
 

c) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do valor estimado da ata, se já 
assinado, ou estimado da ata, se não assinado, pela recusa injustificada do 
adjudicatário em executá-lo; 
 

d) impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, DF e Municípios 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos consecutivos. 
 
15.2 - Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser 
descontados dos pagamentos devidos pelo Município de Rodeio. 
 
15.3 - Da aplicação das penas, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local. 
 
15.4 - O recurso ou o pedido de reconsideração relativos às penalidades acima 
dispostas será dirigido a autoridade que praticou o ato, o qual decidirá o recurso 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 
(dez) dias úteis. 
 
15.5 - Será aplicada a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor global da 
proposta apresentada em caso de não regularização da documentação pertinente à 
habilitação fiscal (no caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), no prazo 
previsto no parágrafo 1º do Art. 43 da LC 123/2006. 
 
15.6 - Nenhum pagamento será processado à Proponente penalizada, sem que antes, 
esta tenha pago ou lhe seja relevada a multa imposta. 
 
16 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1 - As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e o Município não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
16.2 - A presente Licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a 
Administração revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, 
derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício 
ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado para 
conhecimento dos participantes da licitação. 
 
16.3 - A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da Licitação. 
 
16.3.1 - A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 
informações nele contidas implicará imediata desclassificação da proponente que o 
tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão da ata ou do pedido 
de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
16.4 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
16.5 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, firmando-se que só se iniciam 
e vencem os prazos em dias de expediente normal na Prefeitura Municipal. 
 
16.6 - É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade superior, em qualquer fase da 
Licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a 
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instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar no ato da sessão pública. 
 
16.7 - As proponentes intimadas para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 
deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de 
desclassificação/inabilitação. 
 
16.8 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento da proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação 
e a exata compreensão da sua proposta. 
 
16.9 - As normas que disciplinam este Procedimento Licitatório serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as proponentes, desde que não 
comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
 
16.10 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas 
às proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento. 
 
16.11 - A participação da proponente nesta licitação implica a aceitação de todos 
os termos deste Edital. 
 
16.12 - 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 e local anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação da Prefeitura Municipal em contrário. 
 
16.13 - Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na 
interpretação do presente Edital e seus Anexos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro 
através do e-mail: pmcomp@terra.com.br ou por escrito e protocolados junto ao 
Setor de Compras e Licitações, da Prefeitura Municipal, situada na Rua Barão do 
Rio Branco, nº 1069 – Bairro Centro, CEP 89.136-000, na cidade de Rodeio/SC, em 
dias úteis, no horário de expediente. 
 
16.14 - Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro ou Autoridade Superior em 
conformidade com as disposições constantes nas Leis citadas no preâmbulo deste 
Edital. 
 
16.15 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais 
resultantes deste Edital será o local da realização do certame, ou seja, o foro da 
Comarca de Ascurra/SC. 
 
16.16 - Recomenda-se às licitantes que estejam no local marcado com antecedência 
de 15 (quinze) minutos do horário previsto para a entrega dos envelopes nº 01 e 
02. 
 
16.17 - São partes integrantes deste Edital: 
 

a) Anexo I – Credenciamento; 
b) Anexo II – Declaração de Habilitação; 
c) Anexo III - Declaração de Não Emprego de Menores, Artigo 7º da Constituição 

Federal; 
d) Anexo IV – Proposta de Preços (Modelo); 
e) Anexo V – Minuta da Ata de Registro de Preços; 
f) Anexo VI – Termo de Referência. 

 
O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da licitante vencedora, farão 
parte integrante da ata de registro de preços, independentemente de transcrição. 
 
 Rodeio, 11 de outubro de 2018. 
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PAULO ROBERTO WEISS 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41/2018 
MODALIDADE: Pregão - 27/2018 

 
Credenciamento 

 
 
 

Através da presente, credenciamos o(a) 
Sr.(a)____________________________________________________________________________
________, portador(a) da Cédula de Identidade nº ____________________________ e 
CPF sob nº ___________________________, a participar da Licitação instaurada pelos 
órgãos do Município de Rodeio, na modalidade Pregão Presencial, na qualidade de 
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa 
____________________________________________________, inscrita sob o CNPJ 
nº__________________________________________ bem como formular propostas/lances 
verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 
__________________, em ____ de______de 2018. 
 
 
 

_________________________________________ 

Carimbo e assinatura do credenciante. 
 
 
 
(Observação: esta declaração deverá estar em mãos do credenciado, quando da 
abertura da sessão, não podendo estar em nenhum dos envelopes). 
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ANEXO II 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41/2018 
MODALIDADE: Pregão - 27/2018 

 
Modelo de Declaração para Habilitação 

 
 
 

DECLARAMOS para fins de participação no procedimento licitatório – Pregão 
Presencial, que a empresa __________________________________, inscrita sob o 
CNPJ____________________________________ atende plenamente aos requisitos 
necessários à Habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida no 
Edital convocatório. 

 
 
____________________, em ____ de_________ de 2018. 
 
 
 
 

_______________________________________________ 

Carimbo, assinatura e CPF do representante legal. 
 
 
 
(Observação 1 : esta declaração deverá estar em mãos do credenciado, quando da 
abertura da sessão, não podendo estar em nenhum dos envelopes). 
 
OBSERVAÇÃO 2: Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que não 
possui regularidade fiscal e trabalhista na data da sessão, a mesma deverá constar 
nesta Declaração que atende aos requisitos necessários à habilitação, com exceção 
da regularidade fiscal e trabalhista. 
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ANEXO III 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41/2018 
MODALIDADE: Pregão Presencial - 27/2018 

 
Modelo de Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal 
 

Não emprego de menores 
 
 
 
................................................................, inscrita no CNPJ 
nº ...................................................., por intermédio de seu 
representante legal, sr(a). ............................................., 
portador(a) da carteira de identidade nº ...................................., e 
do CPF nº ............................, DECLARA, para fins do disposto no inciso V 
do art. 27 da lei 8.666/93, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, 
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Local e data: ..................................................... 
 
 
Representante legal e assinatura: ..................................... 
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ANEXO IV - PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO) 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41/2018 
MODALIDADE: Pregão Presencial - 27/2018 

 
Razão Social:______________________________________________________________ 
 
CNPJ:______________________________________________________________________ 
 
Endereço:__________________________________________________________________ 
 
Cidade/UF:_________________ CEP: _____________ Telefone(s): _______________ 
 
À Comissão de Licitação 
 
Ref.: Pregão Presencial - 27/2018 
 
Item Qtde. Und. Produto Valor Unitário Valor Total  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

TOTAL GERAL R$ ...............

 
Validade: ______ dias (mínima de 60 dias). 
Obs: Todas as especificações estão de acordo com o Edital e seu(s) anexo(s). 
 
_______________________________________ 
(local e data) 
 
________________________________________________ 
(Carimbo da Proponente e Assinatura do Responsável Legal) 
 
NOTA: A proposta de preços poderá ser apresentada nesta folha-modelo, ou, se 
preferir, a proponente poderá usar papel próprio, desde que nele constem todos os 
dados, sem qualquer alteração, apresentados neste modelo, obrigando-se inclusive a 
respeitar a ordem numérica dos itens; sob pena de desclassificação da proposta na 
sua forma de julgamento. 
 

Dados Bancários para Depósito 
BANCO: 
 
Agência:                                        Dígito: 
Conta:                                          Dígito: 
 

Dados responsável para assinatura da ata 
 
Nome: 
CPF e RG: 
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ANEXO V 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (Modelo) 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41/2018 
MODALIDADE: Pregão Presencial - 27/2018 

 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ..../2018 

 
Aos .......... dias do mês de ............ do ano de 2018, às ............., no 
Departamento de Compras, localizado no Prédio da Prefeitura Municipal de Rodeio, o 
Município de Rodeio, em face da classificação das propostas apresentadas no 
processo administrativo nº 41/2018, modalidade Pregão 27/2018, na ata de 
julgamento de preços, homologada em ..../..../2018, O MUNICÍPIO DE RODEIO, 
inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.814/0001-64, com sede na Rua Barão do Rio Branco, 
1069, Bairro Centro, Rodeio, Estado de Santa Catarina, CEP: 89136-000, 
representado pelo seu Prefeito Municipal Senhor Paulo Roberto Weiss, daqui pra 
frente denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa ................ 
estabelecida na cidade de ........... - ............, na rua ................, n.º 
..........., inscrita no CNPJ sob n.º ..............., daqui a diante denominada 
“CONTRATADA”, representada neste ato por ....................., portador do RG. nº 
.......... e CPF nº ................, resolve registrar os preços das empresas, 
nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas 
alcançadas, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as 
constantes desta Ata de Registro de Preços. Este procedimento licitatório 
obedecerá, integralmente, à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu a 
modalidade Pregão e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
mediante as cláusulas que seguem: 
 
1 - DO OBJETO 
 
1.1 O presente contrato tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios com 
recursos do fmasrodeio/feas/psb/custeio, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no termo de referencia e demais TERMOS ADITIVOS, se 
houver, na forma estabelecida neste instrumento contratual. 
 
2 - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de um ano a contar da data 
da sua assinatura. 
 
2.2 Durante o prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços, o MUNICÍPIO DE 
RODEIO – sc não será obrigado a firmar as aquisições/contratações que dela poderão 
advir, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência do fornecimento 
dos itens/execução dos serviços em igualdade de condições. 
 
3 - DA ENTREGA/EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
 
3.1 Conforme especificações do Edital, bem como da Proposta de Preços e no termo 
de referencia. 
 
4 - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 
 
4.1 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 
exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista 
na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços 
praticados no mercado. 
 
4.2 Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II 
do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá 
optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 
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4.3 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do 
registro, e, definidos o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o 
Proponente registrado será convocado pela Secretaria da Administração para 
alteração, por aditamento, do preço da Ata. 
 
5 - DAS ATRIBUIÇÕES/OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 
5.1 Caberá ao MUNICÍPIO a prática de todos os atos de controle e administração do 
SRP, e ainda: 
 
a) realizar os procedimentos de assinatura da Ata e o encaminhamento de sua cópia 
aos demais órgãos participantes; 
 
b) conduzir os procedimentos relativos a eventuais atualizações dos preços 
registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de 
Registro de Preços; 
 
c) efetuar o pagamento na forma e no prazo convencionados nesta Ata; 
 
d) aplicar as sanções regulamentares e contratuais, se necessário; 
 
e) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
licitante vencedora; 
 
f) comunicar à licitante vencedora as eventuais irregularidades observadas para 
adoção das providências saneadoras; 
 
g) fiscalizar podendo sustar, recusar no todo ou em parte, os produtos 
entregues/serviços executados fora das especificações e/ou condições e exigências 
estabelecidas no Termo de Referência. 
 
6 - ATRIBUIÇÕES/ OBRIGAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/ORGÃOS PARTICIPANTES 
 
6.1 Caberá aos órgãos participantes indicar o gestor da ata, ao qual, além das 
atribuições previstas no art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, compete: 
 
a) Promover consulta prévia junto a Secretaria da Administração (Dpto de 
Licitações), quando da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do 
fornecedor, os respectivos quantitativos, conforme solicitação inicial e os 
valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a 
contratação efetivamente realizada; 
 
b) Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a aquisição a ser 
procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, 
informando a Secretaria da Administração eventual desvantagem, quanto à sua 
utilização; 
 
c) Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao 
cumprimento, pelo mesmo, das obrigações assumidas, e também, em coordenação com o 
órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento das obrigações; 
 
d) Informar a Secretaria da Administração, quando de sua ocorrência, a recusa do 
fornecedor em atender às condições estabelecidas no edital, firmadas na Ata de 
Registro de Preços, as divergências relativas à entrega do objeto e a recusa do 
mesmo, se for o caso, em receber a Autorização de Compra/Ordem de Serviço; 
 
e) Proceder ao ato de recebimento do objeto podendo sustar, recusar, solicitar 
fazer ou desfazer qualquer entrega que não esteja de acordo com as condições e 
exigências estabelecidas no Termo de Referência, bem como efetuar os pagamentos na 
forma e nos prazos estabelecidos. 
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7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
7.1 Constituem obrigações da contratada: 
 
a) dar cumprimento integral ao estabelecido no Termo de Referência, Edital do 
Pregão supramencionado e à sua proposta e nesta Ata; 
b) substituir o item que se encontra com defeito, no prazo máximo de 12 (doze) 
horas, a contar da data da notificação, observando, fielmente, a conformidade de 
suas características com as previstas no Termo de Referência; 
 
c) responder por todos os ônus referentes ao objeto, desde o transporte, matéria 
prima, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais, 
conforme o caso; 
 
d) para Ata de Registro de Preço, cujo objeto trata de Prestação de Serviços, 
deverá responder por danos de qualquer natureza que eventualmente venham a sofrer 
seus empregados, terceiros ou servidores municipais, em razão de acidentes, ou de 
ação, ou de omissão dolosa ou culposa de seus empregados; 
 
e) obter todo e qualquer tipo de licença junto aos Órgãos Fiscalizadores para o 
perfeito fornecimento/prestação de serviços do objeto, sem ônus adicionais para o 
Município. 
 
8 - DO PAGAMENTO 
 
8.1 O pagamento será efetuado, por meio de Ordem Bancária, para crédito em conta 
corrente da licitante vencedora, em até 30 (trinta) dias, após a entrega do 
objeto/prestação dos serviços, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura 
devidamente atestada. 
 
8.2 Qualquer erro ou omissão havido na documentação fiscal ou na fatura será 
objeto de correção pelo Fornecedor e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de 
pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado. 
 
9 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
9.1 O Proponente terá o seu registro de preço cancelado na Ata, assegurado o 
contraditório e ampla defesa: 
 
a) A pedido, quando: 
 
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência 
de casos fortuitos ou de força maior; 
 
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da 
elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material. 
 
b) Por iniciativa do MUNICÍPIO, quando: 
 
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 
 
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no 
processo licitatório; 
 
- por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas; 
 
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
 
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos 
decorrentes da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável; 
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- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 
 
c) Demais situações previstas na Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e na legislação 
aplicável. 
 
10 - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
10.1 A conformidade do objeto, a ser fornecido/prestado deverá ser verificada 
conjuntamente com o documento da proponente que contenha a relação detalhada dos 
mesmos, de acordo com o estabelecido no processo, informando as respectivas 
quantidades e especificações técnicas. 
 
A presença da Fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade da contratada. 
 
11 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
11.1 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a 
ata, não entregar/prestar o material/serviço, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de 
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da ata, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá sofrer, conforme o 
caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao 
Município: 
 

a) advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores do Município 
de Rodeio; 
 

b) multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor da ata, se já assinado, 
ou estimado da ata, se não assinado, por dia de atraso injustificado na execução 
do mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias; 
 

c) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do valor estimado da ata, se já 
assinado, ou estimado da ata, se não assinado, pela recusa injustificada do 
adjudicatário em executá-lo; 
 

d) impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, DF e Municípios 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos consecutivos. 
 
11.2 Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser 
descontados dos pagamentos devidos pelo Município de Rodeio. 
 
11.3 Da aplicação das penas, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local. 
 
11.4 O recurso ou o pedido de reconsideração relativos às penalidades acima 
dispostas será dirigido a autoridade que praticou o ato, o qual decidirá o recurso 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 
(dez) dias úteis. 
 
11.5 Será aplicada a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor global da proposta 
apresentada em caso de não regularização da documentação pertinente à habilitação 
fiscal (no caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), no prazo previsto no 
parágrafo 1º do Art. 43 da LC 123/2006. 
 
11.6 Nenhum pagamento será processado à Proponente penalizada, sem que antes, esta 
tenha pago ou lhe seja relevada a multa imposta. 
 
12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
12.1 As despesas decorrentes da aquisição/prestação de serviços, objeto desta Ata, 
cujo programa de trabalho e elemento de Despesa específico constará da respectiva 
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Nota de Empenho, correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento Geral do 
Município, para o exercício de 2018/2019. 
 
13 - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
13.1 Não será admitida a subcontratação do objeto desta licitação. 
 
14 - DA FISCALIZAÇÃO 
 
14.1 A fiscalização da execução do contrato será exercida pela Diretora de 
Assistência Social Maria Dolores Fiamoncini. 
 
14.1.1 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, ou ainda resultante 
de imperfeições técnicas, vício redibitório e, na ocorrência desse, não implica em 
co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos. 
 
14.1.2 A CONTRATANTE reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto do 
presente contrato, se considerados em desacordo ou insuficientes, conforme os 
termos discriminados na proposta da CONTRATADA.  
 
15 - DO FORO 
 
15.1 É competente o Foro da Comarca de Ascurra – SC, para dirimir quaisquer 
questões decorrentes da presente Ata de Registro de Preços. 
 
14.2 E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das 
duas testemunhas abaixo. 
 
Rodeio (SC), em .... de ..... de 2018. 
  

________________________________ 
PAULO ROBERTO WEISS 
Prefeito Municipal 

 
________________________________ 

Empresa: 
 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO  

 

Rua Barão do Rio Branco, 1069   /   89.136.000 – Rodeio   -   SC – Brasil   /   Fone/Fax (47) 3384-0161 – Ramal 222 
E-Mail: pmcomp@terra.com.br 

 

ANEXO VI 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41/2018 
MODALIDADE: Pregão Presencial - 27/2018 

 
Termo de referencia 

 

1. OBJETO 
 
1.1 O objeto da presente licitação é o registro de preços para aquisição de 
gêneros alimentícios, com recursos do fmas/Rodeio/feas/psb/custeio, conforme 
condições, quantidades e exigências no termo de referencia. 
 
2.2 Este processo licitatório é exclusivo para empresas de panificação, (itens 01 
ao 37 e 51) pois buscamos uma melhora na qualidade do pão e dos outros itens 
panificados, visando a saúde nutricional. Em processos anteriores verificou-se a 
participação de empresas de outros ramos para o fornecimento desses itens, os 
quais não atendiam plenamente aos critérios de qualidade sensorial. Foi realizada 
uma pesquisa na região e constatou-se que existe uma gama muito grande de empresas 
especializadas no fornecimento dos itens panificados. Dessa forma, a Administração 
entende que não há prejuízo na competitividade na licitação. De tal modo espera-se 
estabelecer uma melhor padronização nos itens adquiridos pela Administração, 
dentro de um determinado fator de economicidade. 
 
3. ESTIMATIVAS DE QUANTIDADES E VALORES 
 
Conforme disposto no inciso II, do art. 30, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 
2005, seguem abaixo os preços estimados para os itens a serem adquiridos, 
considerados os valores máximos praticados no mercado, bem como a estimativa de 
sua quantidade. 
 
Item Qtde. Und. Produto Valor Referência 

do Preço Unitário 
R$ 

Valor Total de 
Referência R$ 

1 15 KG BOLO 4 LEITES, COM COBERTURA DE 4 LEITES, PEDAÇOS DE 
APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS 

R$41,33 R$619,95

2 15 KG BOLO DE FUBÁ COM COBERTURA DE AÇÚCAR DE CONFEITEIRO, 
PEDAÇO APROXIMADAMENTE 40 GRAMAS 

R$35,00 R$525,00

3 15 KG BOLO DE FUBÁ COM GOIABADA PEDAÇOS COM 
APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS 

R$39,66 R$594,90

4 15 KG BOLO SABOR CHOCOLATE, COM COBERTURA DE CHOCOLATE, 
PEDAÇOS DE APROXIMADAMENTE 40 GRAMAS 

R$42,66 R$639,90

5 50 KG CUCA RICA, PEDAÇOS DE APROXIMADAMENTE 80 GRAMAS R$34,00 R$1.700,00
6 1.000 UN MINI CACHORRO QUENTE, MINI PÃO FRANCES, MOLHO E 

SALSICHA COM APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS 
R$2,47 R$2.470,00

7 1.000 UN MINI COXINHA DE FRANGO MASSA SABOR FRANGO COM 
RECHEIO DE CARNE DE FRANGO, EMPANADO E FRITO EM 
FORMATO DE GOTA, COM APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS 

R$0,87 R$870,00

8 500 UN MINI DOGUINHO (ENROLADINHO DE SALSICHA), UNIDADES 
COM APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS 

R$0,99 R$495,00

9 1.000 UN MINI EMPADINHA ASSADA DE PALMITO COM APROXIMADAMENTE 
30 GRAMAS 

R$1,06 R$1.060,00

10 1.000 UN MINI ESFIHA ASSADA SABOR CARNE MOÍDA APROXIMADAMENTE 
30 GRAMAS 

R$1,13 R$1.130,00

11 500 UN MINI ESFIHA DE FRANGO COM APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS R$1,13 R$565,00
12 500 UN MINI KIBE FRITO, FARINHA DE KIBE COM CARNE TEMPERADO 

COM APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS 
R$0,84 R$420,00

13 1.000 UN MINI PÃO DE BATATA, RECHEADO COM FRANGO DE CATUPIRY, 
COM APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS 

R$0,94 R$940,00

14 1.000 UN MINI SANDUÍCHE, MINI PÃO FRANCES RECHEIO DE UMA 
FATIA DE PRESUNTO E UMA FATIA DE QUEIJO PRATO, 
ALFACE E TOMATE COM APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS 

R$1,54 R$1.540,00

15 500 UN MINI SONHO SABOR GOIABA, NATA OU DOCE DE LEITE COM 
APROXIMADAMENTE 20 GRAMAS 

R$0,89 R$445,00

16 500 UN MINI TORTINHAS SABORES ABACAXI, MORANGO, MARACUJÁ E 
LIMÃO COM APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS 

R$1,74 R$870,00

17 500 UN MINI X - SALADA, MINI PÃO, MINI HAMBÚRGUER, QUEIJO, 
PRESUNTO, ALFACE, TOMATE, PESO APROXIMADO 50 GRAMAS 

R$1,62 R$810,00

18 500 UN PÃO DE QUEIJO ASSADO PESO APROXIMADO DE 30 GRAMAS R$1,41 R$705,00
19 1.000 UN MINI PASTEL TRADICIONAL SABOR CARNE MOÍDA, FRITO, R$0,87 R$870,00
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APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS 
20 1.000 UN MINI RISOLES - MASSA SABOR FRANGO COM RECHEIO DE 

CARNE FRANGO, EMPANADO E FRITO, PESO APROXIMADO DE 
30 GRAMAS 

R$0,87 R$870,00

21 1.000 UN MINI RISOLES - MASSA SABOR PIZZA COM RECHEIO DE 
PRESUNTO E QUEIJO, EMPANADO E FRITO APROXIMADAMENTE 
30 GRAMAS 

R$0,87 R$870,00

22 1.000 UN SALGADINHO BOLINHA DE QUEIJO COM RECHEIO DE QUEIJO, 
EMPANADO E FRITO APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS 

R$0,87 R$870,00

23 500 UN PÃO, TIPO MINI CROISSANT SALGADO COM PRESUNTO E 
QUEIJO, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, FERMENTO 
FRESCO PARA PÃO, SAL, OVO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM 
COM 20 GRAMAS 

R$1,19 R$595,00

24 500 UN PÃO, TIPO MINI CROISSANT SALGADO COM FRANGO, 
INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, FERMENTO FRESCO PARA 
PÃO, SAL, OVO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM COM 20 GRAMAS 

R$1,06 R$530,00

25 500 UN MINI CHURROS RECHEADOS COM 25 GRAMAS APROXIMADAMENTE 
NOS SEGUINTES RECHEIOS: DOCE DE LEITE E CHOCOLATE E 
PASSADOS EM CANELA COM AÇÚCAR 

R$1,19 R$595,00

26 30 KG LASANHA, TIPO PRONTA, SABOR RECHEIO FRANGO, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA FERRO E ÁCIDO 
FÓLICO, CONTÉM GLÚTEN 

R$26,50 R$795,00

27 40 KG LASANHA, TIPO PRONTA, SABOR RECHEIO CARNE, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA FERRO E ÁCIDO 
FÓLICO, CONTÉM GLÚTEN 

R$26,50 R$1.060,00

28 40 KG LASANHA, TIPO PRONTA, SABOR RECHEIO QUATRO QUEIJOS, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA FERRO E ÁCIDO 
FÓLICO, CONTÉM GLÚTEN 

R$27,00 R$1.080,00

29 40 KG LASANHA, TIPO PRONTA, SABOR RECHEIO BRÓCOLIS, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA FERRO E ÁCIDO 
FÓLICO, CONTÉM GLÚTEN 

R$27,00 R$1.080,00

30 10 KG TORTA DE BANANA, PEDAÇOS COM APROXIMADAMENTE 80 
GRAMAS 

R$35,81 R$358,10

31 20 KG TORTA DE COCO, PEDAÇOS COM APROXIMADAMENTE 80 GRAMAS R$36,56 R$731,20
32 20 KG TORTA DE LIMÃO, PEDAÇOS COM APROXIMADAMENTE 80 

GRAMAS 
R$38,31 R$766,20

33 1.000 COMBO SALGADOS - 5 UNIDADES DE APROXIMADAMENTE 20 GRAMAS -
2 TIPOS DE SALGADOS ASSADOS. 1 TIPO DE SALGADO 
FRITO. SERÃO ESCOLHIDOS PELO SOLICITANTE OS TIPOS DE 
SALGADOS CONFORME CARDÁPIO ABAIXO:  ESFIHA DE CARNE 
OU DE FRANGO FRITOS;  PÃO DE QUEIJO; MINI PIZZA; 
MINI ENROLADO DE SALSICHA; PÃO DE QUEIJO; TROUXINHA 
SALGADA DIVERSOS SABORES RECHEIOS; COXINHA DE 
FRANGO; RISOLES DE CARNE; BOLINHA DE QUEIJO; 
CROQUETE DE FRIOS E OU QUEIJO;  CROQUETE DE 
CARNE; KIBE. 

R$5,48 R$5.480,00

34 200 UN LANCHE 1 - PÃO FRANCÊS E SUCO: PÃO FRANCÊS DE 50 
GRAMAS COM MANTEIGA, 01 CAIXINHA DE SUCO NATURAL DE 
200 ML - SABORES DIVERSOS. 

R$3,25 R$650,00

35 200 UN LANCHE 2 - PÃO FRANCÊS E SUCO: MISTO FRIO. PÃO 
FRANCÊS DE 50 GRAMAS COM: 01 FATIA DE ESPESSURA 
MÉDIA DE PRESUNTO E 01 DE ESPESSURA MÉDIA DE QUEIJO, 
01 CAIXINHA DE SUCO NATURAL DE 200 ML - SABORES 
DIVERSOS 

R$4,00 R$800,00

36 500 UN LANCHE 3 - LANCHE NATURAL, BARRA DE CEREAL E SUCO: 
LANCHE NATURAL SERÁ ESCOLHIDO PELO SOLICITANTE -
SANDUÍCHE DE PÃO DE FORMA, 01 FATIA DE PEITO DE 
PERU, 01 DE QUEIJO MUSSARELA, ALFACE E TOMATE OU 
SANDUICHE DE PÃO DE FORMA, PATÊ DE FRANGO (FRANGO 
DESFIADO, MAIONESE, REQUEIJÃO, AZEITONA), ALFACE. 
CAIXINHA DE SUCO NATURAL DE 200 ML (SABORES 
DIVERSOS). 

R$7,72 R$3.860,00

37 500 UN LANCHE 4 - LANCHE MISTO FRIO DE PRESUNTO E 
MUSSARELA: PÃO DE LEITE COM 50 GRAMAS, COM 01 FATIA 
DE PRESUNTO DE APROXIMADAMENTE 20 GRAMAS E 01 FATIA 
DE MUSSARELA DE APROXIMADAMENTE 20 GRAMAS, EMBALADO 
INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E 
SELADO. 

R$4,05 R$2.025,00

38 200 UN BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE PRODUZIDO COM 
FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO 
FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, 
CACAU EM PÓ, CREME DE MILHO, SAL. ESTABILIZANTE: 
LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE 
SÓDIO, BICARBONATO DE AMÔNIO. ACIDULANTE ÁCIDO 
LÁCTICO E AROMATIZANTE. CONTÉM GLÚTEN. A EMBALAGEM 
DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE 

R$4,49 R$898,00
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IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, 
NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO 
PRODUTO, NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE 
MÍNIMA DE 8 MESES. PACOTE DE 330 GRAMAS. 

39 200 PAC BISCOITO AMANTEIGADO SORTIDO PRODUZIDO COM FARINHA 
DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, 
AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, CACAU EM 
PÓ, CREME DE MILHO, SAL. ESTABILIZANTE: LECITINA DE 
SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE SÓDIO, 
BICARBONATO DE AMÔNIO. ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO E 
AROMATIZANTE. CONTÉM GLÚTEN. A EMBALAGEM DEVERÁ 
CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 
PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, 
DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, NÚMERO DO 
REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES. -
PACOTE DE 550 GRAMAS. 

R$9,13 R$1.826,00

40 200 PAC BISCOITO AMANTEIGADO DE COCO PRODUZIDO COM FARINHA 
DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, 
AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, CACAU EM 
PÓ, CREME DE MILHO, SAL. ESTABILIZANTE: LECITINA DE 
SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE SÓDIO, 
BICARBONATO DE AMÔNIO. ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO E 
AROMATIZANTE. CONTÉM GLÚTEN. A EMBALAGEM DEVERÁ 
CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 
PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, 
DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, NÚMERO DO 
REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES. -
PACOTE DE 330 GRAMAS. 

R$3,73 R$746,00

41 200 PAC BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE, 
COMPOSIÇÃO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E 
ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, AMIDO, GORDURA VEGETAL 
HIDROGENADA, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, CORANTE 
CARAMELO, CACAU EM PÓ, SAL REFINADO, FERMENTOS 
QUÍMICOS, BICARBONATO DE SÓDIO, AROMATIZANTE 
IDÊNTICO AO NATURAL DE CHOCOLATE, ACIDULANTE 
LÁCTICO, CONTÉM GLÚTEN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 
PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO E EM 
CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, UNIDADE DE 
FORNECIMENTO: PACOTE COM 700 GRAMAS. 

R$8,89 R$1.778,00

42 100 PAC BISCOITO SALGADO TIPO CREAM-CRACKER, ISENTO DE SORO 
DE LEITE, TEXTURA CROCANTE, PREPARADO COM FARINHAS, 
AMIDOS, FÉCULAS, FERMENTADAS OU NÃO E OUTRAS 
SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS NA LEGISLAÇÃO. NÃO É TOLERADO 
O EMPREGO DE SUBSTÂNCIAS CORANTES. SEM GORDURA 
VEGETAL HIDROGENADA (GORDURA TRANS). ACONDICIONADA
COM DUPLA EMBALAGEM, EM PACOTES DE POLIPROPILENO, 
ATÓXICO, HERMETICAMENTE VEDADO, COM PESO LÍQUIDO DE 
500 GRAMAS. BISCOITO, APRESENTAÇÃO QUADRADO. 

R$6,50 R$650,00

43 100 PAC BISCOITO SALGADO INTEGRAL, EMBALAGENS DE 400 GRAMAS. 
CONTENDO FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E 
ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, FIBRA DE TRIGO. 
EMBALAGEM: DEVEM ESTAR ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM 
PRIMÁRIA PLÁSTICA, TRANSPARENTE, ENVOLTOS POR 
EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE POLIETILENO METALIZADO, 
ATÓXICO, RESISTENTE, LACRADO. PRAZO DE VALIDADE 
MÍNIMO 10 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE 
ENTREGA. 

R$5,42 R$542,00

44 100 PAC BISCOITO SALGADO INTEGRAL - PACOTE 500 GRAMAS, 
APRESENTAÇÃO QUADRADO, SABOR ÁGUA E SAL, 
CLASSIFICAÇÃO SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
INTEGRAL, SEM RECHEIO. 

R$6,95 R$695,00

45 50 UN NATA, CREME DE LEITE ELABORADO COM GORDURA LÁCTEA, 
CONTENDO NO MINIMO 30% DE GORDURA, FABRICADO A 
PARTIR DE MATÉRIA PRIMA SELECIONADA, VALIDADE MÍNIMA 
DE 15 DIAS A PARTIR DA ENTREGA, EMBALAGEM COM PESO 
LÍQUIDO MINIMO DE 300 GRAMAS. 

R$5,75 R$287,50

46 100 UN CREME DE LEITE, TIPO UHT, HOMOGENEIZADO, 
INGREDIENTES CREME DE LEITE, ESPESSANTE E 
ESTABILIZANTE. APRESENTAÇÃO EM CAIXA DE 200 GRAMAS. 

R$2,43 R$243,00

47 30 UN ACHOCOLATADO EM PO, PACOTE DE 01 KG, QUE NAO 
CONTENHA AMIDO, DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM PACOTE 
DE POLIETILENO ATOXICO, DEVE CONSTAR DATA DE  
FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12  
MESES, INSCRITA NO SIF 

R$8,85 R$265,50

48 20 UN ACUCAR, OBTIDO DA  CANA DE ACUCAR, TIPO  
REFINADO,ASPECTO , COR E CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE, 
COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99 % P/P, SEM 

R$10,29 R$205,80



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO  

 

Rua Barão do Rio Branco, 1069   /   89.136.000 – Rodeio   -   SC – Brasil   /   Fone/Fax (47) 3384-0161 – Ramal 222 
E-Mail: pmcomp@terra.com.br 

 

FERMENTACAOISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E 
MATERIAIS  TERROSOS E DETRITOS DE ANIMAIS OU 
VEGETAIS, ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO, ATOXICO, 
EMBALAGEM DE 05 KG EPRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 06 
MESES  APOS ENTREGADO PRODUTO 

49 100 UN BOLACHA DOCE TIPO MARIA DE ACORDO COM AS NTA 02 E 
48, PRODUZIDA A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E 
LIMPAS, SEM CORANTE, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, 
PARASITOS E DE DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS, TENDO 
COMO  COMPOSIÇÃO BÁSICA OS SEGUINTES ELEMENTOS: 
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, DE MAISENA, DE FARINHA DE 
TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FÓLICO, GORDURA 
VEGETAL, SAL, AÇÚCAR, AROMATIZANTES E ESTABILIZANTE  
DE LECITINA DE SOJA, VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A  
CONTAR DA DATA DE ENTREGA,  APARÊNCIA: MASSA BEM 
ASSADA, SEM RECHEIO E SEM COBERTURA, COR, CHEIRO E  
SABOR PRÓPRIOS, EMBALAGEM EM PACOTE IMPERMEÁVEL, 
LACRADO, COM PESO LIQUIDO DE 800 (OITOCENTOS) 
GRAMAS. 

R$6,90 R$690,00

50 100 UN LEITE CONDENSADO HOMOGÊNEO ISENTO DE GRANULAÇÕES 
COLORAÇÃO BRANCA COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL AÇÚCAR 
LEITE EM PÓ INTEGRAL E LACTOSE COM PESO 
APROXIMADAMENTE 395 GRAMAS COM PRAZO DE VALIDADE DE 
NO MINIMO 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO 
PRODUTO 

R$3,51 R$351,00

51 30 UN PÃO, TIPO SANDUÍCHE, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, 
OVOS, LEITE, FERMENTO, PESO 500 GRAMAS, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMA FATIADO SEM SAL E 
AÇÚCAR 

R$4,94 R$148,20

52 20 UN AMIDO DE MILHO, PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO 
ISENTO DE MATÉRIA TERROSA E PARASITOS, LIVRE DE 
UMIDADE E FERMENTAÇÃO, EMBALAGEM PLASTICA, 
TRANSPARENTE DE  500G, INTEGRA, LIMPA, ATOXICA, COM 
PESO  LIQUIDO, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE 
E NÚMERO DE LOTE 

R$7,77 R$155,40

53 60 UN QUEIJO MUSSARELA FATIADO, EMBALADO À VÁCUO EM SACO 
PLÁSTICO. EM BOAS CONDIÇÕES HIGIÊNICOS SANITÁRIAS E 
MICROBIOLÓGICAS, AUSENTE DE IMPUREZAS E ENTREGUE NA 
TEMPERATURA DE 0 A 10ºC. EMBALADO A VÁCUO E COM A 
EMBALAGEM LACRADA. PESO LIQUIDO 500 GRAMAS 

R$14,25 R$855,00

54 60 UN PRESUNTO FATIADO. ARMAZENADO A 0ºC A 4ºC, PRODUZIDO 
E EMBALADO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS 
ESTABELECIDAS PELA LEGISLAÇÃO CORRESPONDENTE. 
EMBALAGEM COM DIRETRIZES EXIGIDAS PELAS LEIS, 
DESTACANDO O NOME DO PRODUTOR, SELO DO SIF, DATA DE 
FABRICAÇÃO E VALIDADE. EMBALAGEM À VÁCUO COM PESO 
LÍQUIDO DE, NO MÍNIMO, 500 GRAMAS. VALIDADE DE, NO 
MÍNIMO, 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 
TRANSPORTE EM VEÍCULO COM CARROCERIA FECHADA, 
ISOTÉRMICA E COM CERTIFICADO DE VISTORIA CONCEDIDO 
PELA AUTORIDADE SANITÁRIA. 

R$9,98 R$598,80

55 100 UN PÓ PARA PREPARA DE PUDIM, SABOR DIVERSO, PRAZO 
VALIDADE 12 MESES, APLICAÇÃO SOBREMESA, EMBALAGEM 
COM 50 GRAMAS 

R$1,28 R$128,00

56 100 UN GELATINA EM PÓ SABORES DIVERSOS COM AÇÚCAR, 
AROMATIZANTE, PODENDO SER ADICIONADA DE CORANTES 
NATURAIS, ACONDICIONADA EM SACOS PLÁSTICOS, ÍNTEGROS 
E RESISTENTES, ACONDICIONADOS EM CAIXAS LIMPAS, 
ÍNTEGRAS E RESISTENTES, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER 
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, 
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE 
DO PRODUTO, APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) 
MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, RESOLUÇÃO - RE Nº 
60 DE 2002, CAIXA COM PESO APROXIMADO 45G 

R$0,99 R$99,00

57 40 UN SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA COMPOSTA DE, NO 
MINIMO, CARNE DE DIANTEIRO BOVINO, CARNE SUÍNA, 
TOUCINHO, SAL E DEMAIS DESCRIÇÕES SENDO QUE CADA 
UNIDADE DEVERA PESAR APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS, O 
PRODUTO NÃO DEVERA APRESENTAR SUPERFÍCIE PEGAJOSA, 
PARTES FLÁCIDAS OU DE CONSISTÊNCIA ANORMAL, COM 
INDÍCIOS DE FERMENTAÇÃO PÚTRIDA, EMBALAGEM DE PVC 
TRANSPARENTE OU SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DE 500 
GRAMAS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE 
VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS (SIM, SIP OU 
SIF), DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, OBEDECENDO A 
TEMPERATURA DE RECEBIMENTO, EMBALAGEM: PRIMARIA -

R$8,45 R$338,00
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PLASTICA FLEXÍVEL TRANSPARENTE ATOXICA E RESISTENTE 
(A VÁCUO), IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E REGISTRO NO 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. VALIDA MINIMA DE 02 
MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, DEVERA SER 
TRANSPORTADO EM CARROS REFRIGERADOS OU CAIXAS DE 
ISOPOR, OBEDECENDO A TEMPERATURA NO MOMENTO DO 
RECEBIMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE NA 
SECRETARIA DE SAÚDE, OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES 
PESADOS E ETIQUETADOS DE ACORDO COM PEDIDO. 

58 100 UN SUCO EM PÓ CONCENTRADO SABOR DIVERSO, PARA SER 
DILUÍDO EM ÁGUA, COMPOSTO DE CORANTE NATURAL, 
CONSERVANTE: BENZOATO DE SÓDIO E METABISSULFITO DE 
SÓDIO E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS A SUA 
COMPOSIÇÃO, PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO ADEQUADO 
SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA APRESENTAÇÃO 
E CONSERVAÇÃO ATE O CONSUMO, COM ASPECTO COR, CHEIRO 
E SABOR PRÓPRIO, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A 
CONTAR DA DATA DE ENTREGA, EMBALADO EM PACOTES DE 30 
GRAMAS. 

R$0,92 R$92,00

59 100 UN CAFE EXTRA FORTE, EM PO HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO, 
AROMA E SABOR CARACTERISTICO, ISENTO DE GOSTO 
RIOZONA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ALTO  VACUO, 
TIPO TIJOLINHO, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE  
ACORDO COM A (PORTARIA 377, DE 26/04/99), VALIDADE 
MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO 
PRODUTO,PACOTE DE 500 GRAMAS 

R$10,58 R$1.058,00

60 10 UN FERMENTO PARA BOLO FORMADO DE SUBSTANCIA OU MISTURA 
DE SUBSTANCIAS QUÍMICAS QUE, PELA INFLUENCIA DO 
CALOR E/OU UMIDADE, PRODUZ DESPRENDIMENTO GASOSO 
CAPAZ DE EXPANDIR MASSAS ELABORADAS COM FARINHAS, 
AMIDOS OU FÉCULAS, AUMENTANDO-LHES O VOLUME E A 
POROSIDADE, O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM TODA 
LEGISLAÇÃO VIGENTE, O FERMENTO QUÍMICO DESTINA-SE A 
SER EMPREGADO NO PREPARO DE PAES, BISCOITOS, 
BOLACHAS E PRODUTOS AFINS DE CONFEITARIA, NA 
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO PODERÃO ESTAR PRESENTES OS 
COMPONENTES LISTADOS NA RESOLUÇÃO CNNPA Nº 38, O 
PRODUTO NÃO PODERÁ APRESENTAR SUJIDADES E MATÉRIAS 
ESTRANHAS EM  100 GRAMAS DA AMOSTRA, CARACTERÍSTICAS 
SENSORIAIS  (ORGANOLÉPTICAS): ASPECTO DE PÓ FINO, 
COR BRANCA,  SABOR E ODOR PRÓPRIOS, NÃO DEVE 
APRESENTAR-SE EMPEDRADO, QUANDO EMPREGADO NO PREPARO 
DE BOLOS, DEVE  FAZER A MASSA CRESCER, INCORPORANDO 
AR E FICANDO COM ASPECTO MACIO, CARACTERÍSTICAS 
MACROSCÓPICAS E  MICROSCÓPICAS: AUSÊNCIA DE MATÉRIAS 
PREJUDICIAIS A SAÚDE HUMANA (MACROSCÓPICAS E 
MICROSCÓPICAS), ABRANGENDO INSETOS, OUTROS ANIMAIS, 
PARASITOS, EXCREMENTOS DE INSETOS E/OU DE OUTROS 
ANIMAIS, OBJETOS RÍGIDOS, PONTIAGUDOS OU CORTANTES, 
CONFORME DETERMINA A RESOLUÇÃO RDC Nº 175, DE 
08/07/2003, EMBALAGEM INTACTA, EM LATAS OU POTES 
PLÁSTICOS DE 250 GRAMAS COM TAMPA E LACRE DE 
PROTEÇÃO, AS LATAS NÃO DEVEM APRESENTAR FERRUGEM, 
AMASSAMENTO, VAZAMENTO OU  ABAULAMENTO, A ROTULAGEM 
DEVE ESTAR DE ACORDO COM  A LEGISLAÇÃO VIGENTE, 
PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE  06 MESES A PARTIR DA 
DATA DA ENTREGA. 

R$2,48 R$24,80

61 200 UN LEITE LONGA VIDA INTEGRAL UHT (ULTRA - ALTA 
TEMPERATURA, UAT), OU SEJA, O LEITE HOMOGENEIZADO 
QUE FOI SUBMETIDO, DURANTE 2 A 4 SEGUNDOS, A UMA 
TEMPERATURA ENTRE 13 0°C E 150°C, MEDIANTE UM 
PROCESSO TÉRMICO DE FLUXO  CONTINUO, IMEDIATAMENTE 
RESFRIADO A UMA TEMPERATURA INFERIOR A 32°C E 
ENVASADO SOB CONDICOES ASSEPTICAS EM EMBALAGENS 
ESTEREIS E HERMETICAMENTE FECHADAS, O PRODUTO DEVE 
ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, 
CARACTERISTICAS GERAIS: LEITE UHT INTEGRAL (ULTRA-
ALTA TEMPERATURA, UAT), SERA ACEITO O USO DOS 
SEGUINTES ESTABILIZANTES: CITRATO DE SÓDIO , 
MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO, TRIFOSFATO 
DE SÓDIO, SEPARADOS OU EM COMBINAÇÃO, EM UMA 
QUANTIDADE NÃO SUPERIOR A 0.1G/100ML EXPRESSOS EM 
P2O5, AS PRATICAS DE HIGIENE PARA ELABORAÇÃO DO 
PRODUTO ESTARÃO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO 
CÓDIGO INTERNACIONAL RECOMENDADO DE PRATICAS, 
PRINCÍPIOS GERAIS DE HIGIENE DOS ALIMENTOS (CAC. 
VOL. A 19 85), CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS 
(ORGANOLÉPTICAS): ASPECTO LIQUIDO, COR BRANCA, SABOR 

R$3,20 R$640,00



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO  

 

Rua Barão do Rio Branco, 1069   /   89.136.000 – Rodeio   -   SC – Brasil   /   Fone/Fax (47) 3384-0161 – Ramal 222 
E-Mail: pmcomp@terra.com.br 

 

E ODOR CARACTERÍSTICOS, SEM SABORES E ODORES 
ESTRANHOS, CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E 
MICROSCÓPICAS: AUSÊNCIA DE MATÉRIAS PREJUDICIAIS A 
SAÚDE HUMANA (MACROSCÓPICA S E MICROSCÓPICAS), 
ABRANGENDO INSETOS, OUTROS ANIMAIS, PARASITOS, 
EXCREMENTOS DE INSETOS E/OU DE OUTROS ANIMAIS, 
OBJETOS RÍGIDOS, PONTIAGUDOS OU CORTANTES, CONFORME 
DETERMINA A RESOLUÇÃO RDC Nº175, D E 08/07/2003, 
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA BRICK ASSÉPTICA COM 
TAMPA ABRE-FECHA, AS BORDAS DO FECHO DE VEDAÇÃO DA 
EMBALAGEM DEVEM ESTAR PERFEITAS E TER REGISTRO NO 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SIF/ DIPOA, NÃO SERÃO 
ACEITOS PRODUTOS CUJAS EMBALAGENS  ESTEJAM ESTUFADAS 
OU DANIFICADAS, A ROTULAGEM DEVE ESTAR DE ACORDO COM 
A LEGISLAÇÃO VIGENTE, O PRODUTO DEVE TER SIDO 
FABRICADO NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTES DA DATA DE 
ENTREGA, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 100 DIAS A 
PARTIR DA DATA DA ENTREGA. 

62 30 UN LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ACONDICIONADA
EMLATA COM 400G, INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL E / OU 
LEITE CONCENTRADO INTEGRAL E EMULSIFICANTE LECITINA 
DE SOJA, VALIDADE MÍNIMA 10 MESES A CONTAR DA DATA 
DA ENTREGA, SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTARDE ACORDO 
COM A PORTARIA MA-369 DE 04/09/97 E SUAS POSTERIORES 
ALTERAÇÕES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA 
ENTREGA. 

R$10,32 R$309,60

63 40 UN MARGARINA COM SAL E SEM GORDURA TRANS, TEOR DE 
LIPÍDIOS DE FORMA PRECISA NA EMBALAGEM, MÍNIMA DE 
80%, PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRAS SUBSTANCIA 
PERMITIDAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR 
PRÓPRIOS,VALIDADE MÍNIMA 5 MESES A CONTAR DA 
ENTREGA, EM POTE PLÁSTICO DE 500 GRAMAS CADA,  
ATÓXICA, CONFORME PORTARIA 372/97 E SUAS ALTERAÇÕES 
POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA 
ENTREGA AOSPROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 
DETERMINADOS PELA ANVISA. 

R$5,22 R$208,80

64 30 UN ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA, REFINADO, OBTIDO DOS GRÃOS 
DE SOJA ( GLYCINE MAX. L. MERRILL), POR MEIO DE 
PROCESSOS TECNOLÓGICOS ADEQUADOS, CONSTITUÍDO 
PRINCIPALMENTE POR TRIGLICERÍDEOS DE ACIDO GRAXOS, 
OBTIDOS UNICAMENTE DE MATÉRIA PRIMA VEGETAL, 
REFINADO MEDIANTE O EMPREGO DE PROCESSOS 
TECNOLÓGICOS ADEQUADOS, PODERÃO CONTER PEQUENAS 
QUANTIDADES DE OUTROS LIPÍDIOS,  TAIS COMO 
FOSFOLIPÍDEOS, CONSTITUINTES INSAPONIFICÁVEIS E 
ÁCIDOS GRAXOS LIVRES, NATURALMENTE PRESENTES NO ÓLEO 
VEGETAL, O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM TODA 
LEGISLAÇÃO VIGENTE, CARACTERÍSTICAS GERAIS: DE 
ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 49, DE  
22/12/2006, O PRODUTO DEVE SER OBTIDO, PROCESSADO , 
EMBALADO, ARMAZENADO, TRANSPORTADO E CONSERVADO EM 
CONDIÇÕES QUE NÃO PRODUZAM, DESENVOLVAM OU AGREGUEM 
SUBSTANCIAS FÍSICAS, QUÍMICAS OU BIOLÓGICAS Q UE 
COLOQUEM EM RISCO A SAÚDE DO CONSUMIDOR, DEVE SER 
OBEDECIDA A LEGISLAÇÃO VIGENTE DE BOAS PRATICAS  DE 
FABRICAÇÃO, NÃO DEVE APRESENTAR MISTURA DE OUTROS 
ÓLEOS, CHEIRO FORTE E VOLUME INSATISFATÓRIO, 
EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, SEM AMASSAMENTOS E 
VAZAMENTO, CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS 
(ORGANOLÉPTICAS): ASPECTO LÍMPIDO E ISENTO DE 
IMPUREZAS A 25ºC, COR CARACTERÍSTICA, ODOR E SABOR 
CARACTERÍSTICOS, ISENTO DE RANÇO, DE ODORES E 
SABORES ESTRANHOS, CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E 
MICROSCÓPICAS: AUSÊNCIA DE MATÉRIAS PREJUDICIAIS A 
SAÚDE HUMANA (MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS), 
ABRANGENDO INSETOS, OUTROS ANIMAIS, PARASITOS, 
EXCREMENTOS DE INSETOS E/O U DE OUTROS ANIMAIS, 
OBJETOS RÍGIDOS, PONTIAGUDOS OU CORTANTES, CONFORME 
DETERMINA A RESOLUÇÃO RDC N º 175, DE 08/07/2003, 
EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 900 ML, NÃO SERÃO 
ACEITOS PRODUTOS COM LACRE ROMPIDO OU CUJAS 
EMBALAGENS ESTEJAM DANIFICADAS, A ROTULAGEM DEVE 
ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, O PRODUTO 
DEVE TER SIDO FABRICADO NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTES 
DA DATA DE ENTREGA, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 10 
MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. 

R$3,87 R$116,10

65 30 UN FARINHA DE TRIGO COMUM, OBTIDA DO TRIGO MOÍDO, 
LIMPO, DESGERMINADO, DE COR BRANCA, ISENTA DE 

R$2,81 R$84,30
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SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, LIVRE DE FERMENTAÇÃO, 
MOFO E MATERIAIS TERROSOS, DATA DE FABRICACAO, 
VALIDADE MÍNIMA DE 04 MESES A CONTAR DA ENTREGA, 
ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO OU PAPEL DE 01 KG, 
ATÓXICOE SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM 
A PORTARIA Nº 54 DE 18/07/96. 

66 200 UN VINAGRE DE ALCOOL, EMBALAGEM CONTENDO  900 ML, 
COMCOM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO 
FABRICANTE,PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM A 
RESOLUCAO 12/78DA CNNPA, O PRODUTO DEVERA TER 
REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU 
MINISTERIO DA SAUDE 

R$1,57 R$314,00

67 50 UN OVOS DE AVE GALINÁCEA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, 
ÍNTEGROS, SEM MANCHAS, SUJIDADES OU RACHADURAS NA 
CASCA, DE TAMANHO UNIFORME E COR BRANCA OU AMARELA, 
DEVEM PERTENCER A CLASSE A E SER DO TIPO 2 (GRANDE), 
APRESENTANDO PESO MÍNIMO DE 55 GRAMAS POR UNIDADE, 
OS OVOS DEVEM SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS 
APROPRIADAS E RESISTENTES, INODORO, SECO E 
REFRATÁRIO À UMIDADE, EM DIVISÕES PARA 12 UNIDADES, 
ESTASDEVEM SER  LIMPAS E ISENTAS DE MAU CHEIRO E 
PERMITIR A AERAÇÃO DOS OVOS CONTENDO AINDA A 
IDENTIFICA 

R$5,25 R$262,50

TOTAL GERAL R$ 54.895,55 

 
O custo estimado total da presente contratação é de R$ 54.895,55 (cinquenta e 
quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), 
alcançado através de pesquisa de preços. 
 
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
4.1 Requisitos Técnicos: 
 
Dos Gêneros Alimentícios: 
 
4.1.1. Obrigatoriamente todas as embalagens deverão apresentar: 
a) limpeza; 
b) resistência; 
c) bom estado de conservação e higiene; 
d) marcação ou rotulação com caracteres legíveis em lugar de destaque e de fácil 
fiscalização; 
e) características que garantam as qualidades comerciais do produto; e 
f) características que atendam as especificações oficiais de confecção, dimensões; 
e) capacidade de acondicionamento. 
 
4.1.2. Os Gêneros fornecidos deverão: 
 
a) estar separados por lotes homogêneos; 
b) apresentar aspecto, cor, odor e sabor característicos do produto; 
c) apresentar prazo de validade, no momento da entrega, com pelo menos, 50% da 
validade por vencer. 
 
4.1.3 Condições para os itens 01 à 37 e 51: 
 
a) Os gêneros deverão ser frescos, fabricados com matéria prima de primeira 
qualidade, isenta de matéria terrosa, parasitas, fungos e em perfeito estado de 
conservação. Serão rejeitados os alimentos queimados, mal cozidos, velhos e o que 
apresentar manipulação defeituosa ou sujidades; 
 
4.1.4 Os veículos destinados ao transporte de alimentos, refrigerados ou não, 
devem dispor de condições suficientes para garantir a integridade e a qualidade do 
produto, além de possuírem Licença Sanitária. 
 
4.2 A CONTRATADA será a única responsável pela qualidade do material entregue. 
 
5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
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5.1 O prazo de entrega dos bens é de 24 (vinte e quatro) horas, contados do 
“ACEITE” do Pedido de Gêneros enviado por e-mail anteriormente, em remessa (única 
ou parcelada), nos endereços a serem fornecidos pela Diretoria de Assistência 
Social. 
 
Dúvidas quanto à entrega do material poderão ser sanadas com a Diretoria de 
Assistência Social – Maria Dolores Fiamoncini (Tel.: 47 33840161). 
 
5.2 No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não 
poderá ser inferior a metade do prazo total recomendado pelo fabricante e deverá 
estar especificado, claramente, em sua embalagem ou documento fiscal. A embalagem 
deverá apresentar-se isenta de defeitos, amassados e qualquer outra evidência que 
ponham em dúvida sua inviolabilidade, seja em decorrência de manuseio ou 
transporte. 
 
5.3 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 24 (vinte e quatro horas), 
pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de 
posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste 
Termo de Referência e na proposta. 
 
5.4 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
substituídos no prazo de 12 (doze) horas, a contar da notificação da contratada, 
às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
 
5.4.1 A recusa do licitante em atender as substituições e/ou correções, implicará 
na aplicação das sanções previstas no Edital e seus anexos; 
 
5.5 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade 
do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 
 
5.5.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 
 
5.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 
da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
5.7 A entrega de gêneros poderá ocorrer mais de uma vez durante a mesma semana e 
em pequenas quantidades em relação ao volume total licitado, visto que a 
contratante não dispõe de amplo local de armazenagem. 
 
5.8 O material deverá ser entregue por representante ou funcionário credenciado 
pela Empresa Contratada, acompanhado da documentação hábil de entrega (original e 
cópia), que registrará obrigatoriamente: 
 
a) número do pedido de fornecimento, conforme Pedido de Gênero; 
b) nomenclatura do material; e 
c) dados bancários para pagamento, na frente ou no verso da Nota Fiscal: banco, 
nome do banco, código da agência e conta corrente. 
 
5.9 Os produtos fornecidos, referenciados neste Termo de Referência, deverão ser 
transportados em veículos próprios para o tipo dos bens correspondentes, com 
pessoal habilitado para o manuseio dos mesmos e entregues no local indicado no 
subitem 5.1, sem qualquer ônus para a Contratante. 
 
5.10 As contratações dos bens registrados na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS serão 
efetuadas por meio de Pedido de Gêneros, emitida pelo setor de compras contendo: o 
nome da empresa, o objeto, sua especificação e a quantidade solicitada. 
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5.11 Os itens deste Termo, deverão ser entregues das 8h00min às 11h30min e das 
13h30min às 15h00min, de segunda a sexta, ou de acordo com a necessidade da 
Administração, reservado o direito da contratante de não receber a mercadoria fora 
do horário estipulado. 
 
6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
6.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que: 
 
6.1.1 Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de 
validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo 
de contrato decorrente da ata de registro de preços; 
 
6.1.2 Apresentar documentação falsa; 
 
6.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
 
6.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
6.1.5 Não mantiver a proposta; 
 
6.1.6 Cometer fraude fiscal; 
 
6.1.7 Comportar-se de modo inidôneo; 
 
6.2 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. 
 
6.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no 
subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal, às seguintes sanções: 
 
a) Multa de 10% (dez por cento) pelo atraso injustificado, sobre o valor total da 
proposta, e juros de 1% (um por cento) ao mês pela permanência do atraso ou fração 
equivalente.  
 
b) Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida 
a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes sanções: 
b.1) advertência; 
b.2) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado; 
b.3) suspensão temporária em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 
de Rodeio (SC), por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
b.4) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
A recusa pelo fornecedor em entregar o material adjudicado acarretará a multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida. 
 
6.4 O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 0,5 
(zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez 
por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado. 
 
6.5 O não cumprimento de obrigação acessória, sujeitará o fornecedor à multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor total da obrigação. 
 
6.6 Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, o licitante, sem 
prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com a União, Estados, 
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Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro do Município, nos 
casos de: 
 
a) Ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 
b) Apresentação de documentação falsa para participação no certame; 
c) Retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 
d) Não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
e) Comportamento inidôneo; 
f) Cometimento de fraude fiscal; 
g) Fraudar a execução do contrato; 
h) Falhar na execução do contrato. 
 
6.7 Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, 
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do 
licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas 
justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93. 
 
6.8 As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 
 
6.9 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 
 
7. AMOSTRA DE ITENS 
 
7.1 As licitantes classificadas em primeiro lugar no Certame poderão ser 
convidadas a apresentar, no prazo de 02 (dois) dias úteis após a notificação do 
Pregoeiro, AMOSTRA dos itens no local a ser indicado para conferência do produto 
com as especificações solicitadas no Termo de Referência, ficando vinculada a 
contratação dos itens à aprovação pelo referido Gestor, registrada em termo 
próprio, conforme modelo abaixo: 
 

 
TERMO DE ACEITAÇÃO DE MATERIAIS 

 
Atesto para fins de comprovação junto ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de 

Rodeio referente ao Certame supracitado, que o(a) Sr(a) 

.........................., portador(a) da Identidade nº .............., 

representando a Empresa .........................................., CNPJ n° 

.........................., sediada ................................ 

(end.completo) ..................................., apresentou ao 

....................... (setor) as amostras dos materiais conforme relação anexa a 

este Termo, cumprindo assim o exigido no item ............... do Edital. 

 
Rodeio, _____/_______/_______. 

 
____________________________________ 

CHEFE DO SETOR 
_______________________________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA 
 

 
7.2 A aceitação das amostras se dará mediante o atendimento às especificações 
descritas no Termo de Referência, descritas para cada item individualmente, e 
também quanto aos requisitos técnicos de cada gênero alimentício conforme Termo de 
Referência. 
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7.3 Se a amostra apresentada pelo primeiro classificado não for aceitável, o 
pregoeiro examinará a proposta do segundo classificado para análise de sua 
aceitabilidade e negociação para obter melhor preço. Seguir-se-á com a verificação 
da amostra e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às 
especificações do Termo de Referência. Tal procedimento faz-se necessário para os 
gêneros alimentícios deste processo licitatório, tendo em vista problemas 
anteriores com o fornecimento de itens em descordo com as especificações, 
prejudicando assim a qualidade nutricional das refeições servidas. 
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
 
8.1 São obrigações do fornecedor: 
 
a) Cumprir os prazos estipulados; 
 
b) Entregar os bens em obediência às especificações técnicas e as condições 
estabelecidas no edital e no Termo de Referência; 
 
c) Indicar preposto, tão logo assinado este instrumento, como contato para todos 
os atos a serem praticados no prazo de validade da Ata de Registro de Preços; 
 
d) Substituir, no prazo estipulado e as suas expensas, os bens em desacordo com as 
especificações contidas no Termo de Referência e no edital; 
 
e) Responder por todos os ônus referentes ao fornecimento ora contratado, tais 
como fretes, impostos, seguros, taxas, encargos sociais e obrigações trabalhistas 
e civis, decorrentes do objeto do presente Ata; 
 
f) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta Ata de Registro de 
Preços; 
 
g) Manter, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
h) Transportar os bens que fornecerá em veículos apropriados ao tipo do bem, com 
pessoal habilitado no manuseio dos mesmos, sem qualquer ônus para a Administração; 
 
i) Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do 
fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer 
natureza; 
 
j) A falta de quaisquer dos materiais, cujo fornecimento incumbe ao detentor do 
preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso 
ou inexecução da obrigação e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo 
não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas; 
 
k) Comunicar imediatamente à Contratante qualquer alteração ocorrida no endereço, 
conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 
 
l) Arcar com as despesas com embalagem, seguro e transporte dos materiais até o(s) 
local(is) de entrega; e 
 
m) Comunicar, imediatamente, à Contratante, por escrito, qualquer fato 
extraordinário ou anormal que ocorra durante a entrega dos materiais, para adoção 
de medidas cabíveis, bem como detalhar todo tipo de acidente que, eventualmente, 
venha a ocorrer. 
 
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
9.1 São obrigações da CONTRATANTE: 
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9.1.1 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo fornecedor, nos 
termos do edital e da proposta; 
 
9.1.2 Pagar o fornecedor o valor resultante do fornecimento dos bens, na forma 
estabelecida no edital; 
 
9.1.3 Notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas nos bens fornecidos, para que sejam substituídos; 
 
9.1.4 Indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os materiais; 
9.1.5 Permitir ao pessoal do fornecedor acesso ao local da entrega, observadas as 
normas de segurança; e 
 
9.1.6 Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços 
registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 
 
10. DA FISCALIZAÇÃO 
 
10.1 A Diretoria de Assistência Social exercerá a fiscalização da execução do 
objeto por intermédio de Fiscais designados com poderes para: 
 
10.1.1 Recusar, em parte ou totalmente, o(s) item(s) que não satisfaça(m) às 
especificações estabelecidas neste termo ou que esteja(m) sendo entregue(s) fora 
do horário e local pré-estabelecido; e 
 
10.1.2 Propor medidas que couberem para os casos amparados pelo item 6 (DAS 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS). 
 
10.2 Fica designada a Gestora de Assistência Social, Maria Dolores Fiamoncini, 
como Fiscal do respectivo contrato, para fins estabelecidos no art. 67 da Lei nº 
8.666/1993. O exercício da fiscalização, bem como os atos do Fiscal designado, não 
exoneram nem limitam a responsabilidade da futura CONTRATADA e não constituirá 
novação do futuro contrato; 
 
10.3 O Fiscal poderá exigir da futura CONTRATADA a retirada imediata de quaisquer 
de seus prepostos que embaracem sua ação fiscalizadora ou que não sejam 
considerados pela futura CONTRATADA capazes para o fim desejado, independentemente 
de justificativa, a qual será apresentada, sumariamente à futura CONTRATADA, por 
escrito; 
 
10.4 O Fiscal notificará, de imediato, a futura CONTRATADA, por meio de 
correspondência devidamente circunstanciada, caso verifique durante a execução do 
contrato, qualquer má execução, ficando a futura CONTRATADA obrigada a reparar, 
cabendo-lhe os riscos e os custos de tais reparos, inclusive, quando couber, os 
custos de novos testes de aceitação consequente; e 
 
10.5 A Diretoria de Assistência Social será a responsável pelo gerenciamento do 
contrato. 
 
11. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 
11.1 Os itens devem seguir os padrões de sustentabilidade imposto conforme 
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 01 de 19 de janeiro de 2010, como segue: 
 

a) Que os sejam constituídos, de todo ou em parte, por material reciclado, 
atóxico e biodegradável, conforme normas da ABNT; 

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de 
certificação do INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto 
ambiental em relação dos similares; 

c) Que os bens sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual 
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis de 
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
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d) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da 
recomendada da diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardou Substances), 
tais como: mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(Vl)), cádmio 
(Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 

 
12. DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
12.1 É proibida a subcontratação do objeto deste processo licitatório. 
 
13. DOS PEDIDOS DE INFORMAÇÕES/ESCLARECIMENTOS 
 
13.1 Eventuais pedidos de informações/esclarecimentos sobre os materiais em 
questão poderão ser feitos através dos telefones: (47) 33840161, no horário 
comercial, ou por e-mail: licitacaorodeio@terra.com.br. 
 
Rodeio 11 de outubro de 2018. 
 
 

 
Maria Dolores Fiamoncini 

Diretora de Assistência Social 
 

 
De acordo 
 
 

Paulo Roberto Weiss 
Prefeito Municipal 

 
 


