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Prefeitura de Rodeio 

Fls: ___________ 

____________ 

Visto 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2022 

 

 

Objeto: 

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 

CESTAS BÁSICAS DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS 

PESSOAS CARENTES E NECESSITADAS DO 

MUNICÍPIO CONFORME LEVANTAMENTO 

EFETUADO PELO SETOR DE ASSISTÊNCIA E 

PROMOÇÃO SOCIAL. 

SRP? 

☒ Sim  

☐ Não 

Valor total estimado: R$ 258.622,00 (duzentos e 

cinquenta e oito mil seiscentos e vinte e dois 

reais). 

Data: 05/05/2022 às 14h00min (horário de Brasília) no Salão Nobre 

Municipal. 

 

Exclusiva ME/EPP? 

☒ Sim  

☐ Não 

Reserva de quota ME/EPP? 

☐ Sim  

☒ Não 

Vistoria? 

☐ Obrigatória  

☐ Facultativa 

☒ Não se aplica 

Amostra/Demonstração? 

☐ Sim  

☒ Não 

Margem de preferência? 

☒ Sim  

☐ Não 

Pedidos de esclarecimentos: 

 

Até 29/04/2022 para o endereço 

pmcomp@terra.com.br 

Impugnações: 

 

Até 29/04/2022 para o endereço 

citado abaixo da comissão do 

pregão. 

As sessões públicas das licitações do município podem ser acompanhadas 

no Salão Nobre Municipal. O edital, anexos e outras informações estão 

disponíveis para download no sitio www.rodeio.sc.gov.br, acesso a 

informação https://rodeio.atende.net/?pg=transparencia. 

COMISSÃO DO PREGÃO – Secretaria de Administração e Finanças 

Município de Rodeio, Rua Barão do Rio branco, nº 1069, Bairro Centro, 

Rodeio – SC, Cep 89136-000, Telefone: (47) 33840161, e-mail: 

pmcomp@terra.com.br 

../../orçamentos/orçamentos%202021/pmcomp@terra.com.br
http://www.rodeio.sc.gov.br/
https://rodeio.atende.net/?pg=transparencia
../editais%202021/pmcomp@terra.com.br


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO  

 

Rua Barão do Rio Branco, 1069   /   89.96.000 – Rodeio   -   SC – Brasil   /   Fone/Fax (47) 3384-0161 – Ramal 222 
E-Mail: pmcomp@terra.com.br 

 

Prefeitura de Rodeio 

Fls: ___________ 

____________ 

Visto 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40/2022 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - 31/2022 

 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA        MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE 

 

FINALIDADE: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CARENTES E 

NECESSITADAS DO MUNICÍPIO CONFORME LEVANTAMENTO EFETUADO PELO 

SETOR DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL. 

 

Tipo de Licitação: Menor Preço 

Forma de Julgamento: Por Lote 

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: Às 14h00min 

do dia 05/05/2022, 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 05/05/2022 

PRAZO DE PROTOCOLIZAÇÃO DOS ENVELOPES ATÉ AS 14H00MIN 

DATA E HORA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES: 05/05/2022 AS 14H10MIN 

 

*Para fins de atendimento ao horário limite de entrega dos envelopes, considerar-se-á o 
horário expresso no protocolo dos envelopes efetuados na Secretaria Geral do Município, 
sendo que os envelopes das participantes protocolados após o horário limite exposto 
serão desclassificados. 
 

Aplica se neste edital a Lei Complementar nº 147/2014 que criou a 

prioridade para benefícios as MEI’S, ME's ou EPP's em âmbito 

local. Em não havendo um mínimo de 01 (um) fornecedores 

competitivos enquadrados como microempreendedores individuais, 

microempresas ou empresas de pequeno porte, sediados local na 

abertura do certame, se estenderá regional, conforme Lei 

Complementar Municipal nº 83 de 12 de dezembro de 2018 e decreto 

municipal de regulamentação e pelas demais normas pertinentes e 
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pelas condições estabelecidas pelo presente edital, até o limite 

de 10% (dez por cento) do melhor preço valido, nos termos do art. 

48 § 3º e art. 49 inciso II da LC 123/06, alterada pela LC 147/14. 

 

1 - DO OBJETO 

 

1.1 - A presente Licitação tem por objeto: registro de preço para 

aquisição de cestas básicas de gêneros alimentícios para 

distribuição as pessoas carentes e necessitadas do município 

conforme levantamento efetuado pelo setor de Assistência e 

Promoção Social. 

 

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. 

 

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: 

 

Prefeitura Municipal de RODEIO 
Processo Administrativo Nº 40/2022 
Pregão Presencial Nº 31/2022 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
Razão Social: ____________________ 
Endereço completo da licitante ___ 
CNPJ_____________ Inc. Est._______ 

 
 

Prefeitura Municipal de RODEIO 
Processo Administrativo Nº 40/2022 
Pregão Presencial Nº 31/2022 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO 
Razão Social: __________________ 
Endereço completo da licitante _ 
CNPJ___________ Inc. Est._______ 
 

 

3 – CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

 

3.1 – Na presente licitação somente será permitida a participação 

de Microempresa e/ou Empresas de Pequeno Porte, conforme artigos 

47 e 48, inciso I da Lei Complementar 123/2006, ou ainda 

Microempreendedor Individual conforme Lei Complementar 128/08, nos 

termos da Lei Complementar nº 147/2016, que satisfaçam as 

condições e disposições contidas neste edital e anexos; 

 

3.1.1 - Se não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores 

competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno 

porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as 

exigências estabelecidas no instrumento convocatório, será aceito 

a participação de empresas que não seja micro e pequenas empresas 

(art. 49, Lei Complementar, 123), ficando assegurado, no entanto, 

os benefícios as micro e pequenas empresas, conforme Lei 

Complementar nº 123/2006. 
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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; e 

 

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 
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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 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: 
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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 lote/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. 

 

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. 

 

4.4 - 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. 

 

4.5 – A apresentação da proposta de preço implica na plena 

aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas 

neste Edital e seus Anexos. 

 

4.6 - A inobservância das determinações acima, implicará na 

desclassificação da proponente. 
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4.7 - O VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ACEITO PELO MUNICIPIO PARA A 

AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS/SERVICOS SERÁ O PREÇO MÁXIMO COLOCADO NO 

EDITAL. 

 

4.8 – A empresa deverá apresentar proposta de preço conforme 

modelo do anexo IV, com as marcas de cada produto. 

 

OBSERVAÇÃO: OBRIGATORIAMENTE, AS PROPOSTAS DEVEM SER DIGITADAS NO 

PORTAL DA PREFEITURA (SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO) NO SEGUINTE 

LINK: 

 

https://rodeio.atende.net/#!/tipo/servico/valor/9/padrao/1/load/0 

* Usar preferencialmente navegador chrome e desativar/desabilitar 

pop-ups na barra de ferramentas antes de iniciar o cadastro da 

proposta. 

 

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.  

 

editais/editais%202019/edital%20042017.doc
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OBS: Nos casos em que a licitante apresentar um dos documentos 

constantes da cláusula quinta 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 (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 

 

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. 

 

ATENÇÃO: Considerando a implantação do sistema eproc no Poder 

Judiciário de Santa Catarina, a partir de 1º/4/2019, as certidões 

dos modelos "Cível" e "Falência, Concordata e Recuperação 

Judicial" deverão ser solicitadas tanto no sistema eproc quando no 

SAJ. As duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente, 

caso contrário não terão 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). 
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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 consideradas válidos 

por 60 (sessenta) dias, contados a partir 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 Barão 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. 
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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 autenticada da procuração particular 

com firma reconhecida, juntamente com a cópia autenticada do 

estatuto, contrato social ou requerimento de empresário. 

www.rodeio.sc.gov.br
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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 nº 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 nº 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. 
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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. 

 

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. 
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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; 

 

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. 
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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. 
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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. 

 

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 dos 

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 03 (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; 
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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. 

 

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 89.136-000, 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. 
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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 (conforme termo de referência), 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 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 30 dias, contados a partir 

do recebimento dos objetos/serviços mediante a apresentação da 

Nota Fiscal/fatura acompanhada da respectiva ORDEM DE COMPRA 
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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: 
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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 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 de o 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. 
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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. 

 

13.4 - 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 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). 
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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 - Recusa injustificada da adjudicatária em assinar o 

Contrato, aceitar a Autorização de Fornecimento, dentro estipulado 

caracterizará descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-se às penalidades estabelecidas nesta ata. 

 

15.2 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar, aceitar 

ou retirar o instrumento equivalente caracteriza descumprimento 

total da obrigação assumida, sujeitando- se às seguintes 

penalidades: 

 

a)  multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor da 

obrigação não cumprida, ou 

b)  pagamento correspondente à diferença de preço decorrente 

de nova licitação para o mesmo fim.” 

 

15.3 - Penalidades por descumprimento contratual: 
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O atraso injustificado, no cumprimento de quaisquer das 

obrigações assumidas no presente instrumento, sem prejuízo do 

disposto no § 1º do Art. 86 da Lei 8.666/93, sujeitará a 

Contratada às penalidades abaixo, afora a possibilidade de 

rescisão contratual: 

 

a) Advertência; 
b) Suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 

superior a 2 (dois) anos;  

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto durarem os motivos 

determinantes da punição ou 

d) Até que seja promovida a reabilitação perante própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no inciso anterior; 

e) Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total ou 
parcial da obrigação não    cumprida, ou pagamento 

correspondente à diferença de preço decorrente de nova 

licitação para o mesmo fim. 

 

15.4 - As multas acima mencionadas não impedem a aplicação de 

outras sanções previstas na Lei 8.666/93 e na legislação civil 

vigente. 

 

15.5 - Os prazos para defesa prévia serão de 05 (cinco) dias 

úteis, na hipótese de advertência, multa ou impedimento de 

contratar com o Município de Rodeio e de 10 (dez) dias na hipótese 

de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública. 

 

15.6 - As penalidades aqui previstas são autônomas e suas 

aplicações, que poderão ser cumulativas, serão regidas pelo artigo 

87, conforme aplicável, da lei 8666/93 com suas posteriores 

alterações. 

 

15.6.1 - As sanções previstas no item 15.3, letras “a”, “d” e “e” 

deste Contrato poderão ser aplicadas juntamente com a do item 33ª, 

letras “b” e “c,” facultada a defesa prévia do interessado, no 

respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

15.7 - Sem prejuízo das sanções estabelecidas no item 15.3, as 

multas aplicadas à DETENTORA deverão ser descontadas do primeiro 

pagamento após a sua imposição, respondendo por ela os pagamentos 

futuros, pela diferença, se houver ou deverão ser pagas no prazo 

improrrogável de 3 (três) dias úteis da data da sua cominação, 

mediante guia de recolhimento oficial, descontado os valores de 

faturas pendentes.  
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15.8 - As multas previstas não têm caráter compensatório, porém 

moratório e consequentemente o pagamento delas não exime a 

DETENTORA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos 

que seu ato punível venha a acarretar à Administração;  

 

15.9 - Não sendo pagas as multas no prazo previsto no item 

anterior, haverá a incidência de juros de mora, nos termos 

estabelecidos no artigo 406 da Lei 10.406/02 - Código Civil. 

 

15.10 - Em caso de aplicação de multa e, o não pagamento da mesma 

por descumprimento das cláusulas previstas neste contrato, o 

instrumento contratual poderá ser levado a protesto, 

independentemente da aplicação de outras penalidades. 

 

15.11 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos 

prejuízos causados. 

 

15.12 - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV 

da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e os profissionais que: 

 

15.12.1 - Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por 

meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. 

 

15.12.2 - Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os 

objetivos da licitação. 

 

15.12.3 - Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

 

15.12.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas 

realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 

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

a Lei nº 9.784, de 1999. 

 

15.12.5 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, 

levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o 

caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

15.12.6 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no 

CADASTRO DE FORNECEDORES. 

 

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. 
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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 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. 
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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, 19 de abril de 2022. 

 

 

 

VALCIR FERRARI 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

pmcomp@terra.com.br
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ANEXO I 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40/2022 

MODALIDADE: Pregão - 31/2022 

 

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 2022. 

 

 

 

_________________________________________ 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO  

 

Rua Barão do Rio Branco, 1069   /   89.96.000 – Rodeio   -   SC – Brasil   /   Fone/Fax (47) 3384-0161 – Ramal 222 
E-Mail: pmcomp@terra.com.br 

 

Prefeitura de Rodeio 

Fls: ___________ 

____________ 

Visto 

 

ANEXO II 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40/2022 

MODALIDADE: Pregão - 31/2022 

 

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 2022. 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

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 40/2022 

MODALIDADE: Pregão Presencial - 31/2022 

 

 

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 40/2022 

MODALIDADE: Pregão Presencial - 31/2022 

 

Razão Social:_____________________________________________________ 

CNPJ:_____________________________________________________________ 

Endereço:_________________________________________________________ 

Cidade/UF:_____________ CEP: ___________ Telefone(s): ____________ 

 

À Comissão de Licitação 

 

Ref.: Pregão Presencial - 31/2022 

 

Lote Qtde. Und. Produto Marca Valor Unitário Valor Total 

1     R$ ..... R$ ..... 

2     R$ ..... R$ ..... 

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) 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ..../2022 

 

Aos .............. dias do mês de ........... do ano de 2022, às 

....... horas, 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 40/2022, modalidade Pregão 31/2022, na ata de 

julgamento de preços, homologada em ..../.../2022, 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 Valcir Ferrari, daqui pra frente denominado 

simplesmente CONTRATANTE, e a empresa ................, 

estabelecida na cidade de ........... - ............, na rua 

................, nº ..........., inscrita no CNPJ sob nº 

..............., 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 A presente Ata tem por objeto o registro de preço para 

aquisição de cestas básicas de gêneros alimentícios para 

distribuição as pessoas carentes e necessitadas do município 

conforme levantamento efetuado pelo setor de assistência e 

promoção social, conforme levantamento efetuado pelo setor de 

assistência e promoção social, conforme especificações constantes 

no termo de referência.  

 

1.2. As licitantes registradas para os materiais cotados são as 

seguintes:  

 

Lote 01 – cesta básica com os seguintes componentes: leite em pó, 

bolacha doce, fermento em pó, extrato de tomate, vinagre, farinha 

de trigo, óleo de soja, margarina, sal, feijão preto, macarrão, 

fubá de milho, café, açúcar refinado, arroz, doce de frutas, 

farinha de mandioca e caldo de galinha, Quantidade - 700, Unidade 

- cesta.  

 

1º. Colocado – Empresa: ......................, no valor unitário 

de R$ ........... e valor total de R$ .................  
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2º. Colocado – Empresa: .................., no valor unitário de 

R$ ............. e valor total de R$ ............... 

 

3º. Colocado ...................... 

 

Lote 02 - cesta básica com os seguintes componentes: leite em pó, 

bolacha doce, fermento em pó, extrato de tomate, vinagre, farinha 

de trigo, óleo de soja, margarina, sal, feijão preto, macarrão, 

fubá de milho, café, açúcar refinado, arroz, doce de frutas, 

farinha de mandioca e caldo de galinha, Quantidade - 700, Unidade 

- cesta. 

 

1º. Colocado – Empresa: ......................, no valor unitário 

de R$ ........... e valor total de R$ .................  

 

2º. Colocado – Empresa: .................., no valor unitário de 

R$ ............. e valor total de R$ ............... 

 

3º. Colocado ...................... 

 

1.3. Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações 

nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas 

para aquisição do) objeto, obedecida a legislação pertinente, 

sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de 

fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, 

parágrafo 4º da lei 8.666/93.  

 

1.4. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período 

de vigência da presente Ata, admitida a recomposição no caso de 

desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste 

instrumento.  

 

1.4.1. Os preços registrados que sofrerem recomposição não 

ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a 

diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante 

da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.  

 

1.4.2. O aumento decorrente de recomposição dos preços unitários 

em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente 

poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da 

contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela 

empresa registrada (requerimento, planilha de custos e 

documentação de suporte).  

 

1.5. Caso o preço registrado se torne superior à média dos preços 

de mercado, o Município solicitará ao fornecedor, mediante 

correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo 

na forma do item 1.4.1.  

 

1.6. A Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência, poderá 

ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração 

direta ou indireta que não tenha participado do certame 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO  

 

Rua Barão do Rio Branco, 1069   /   89.96.000 – Rodeio   -   SC – Brasil   /   Fone/Fax (47) 3384-0161 – Ramal 222 
E-Mail: pmcomp@terra.com.br 

 

Prefeitura de Rodeio 

Fls: ___________ 

____________ 

Visto 

licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde 

que devidamente comprovada a vantagem e com anuência do 

fornecedor.  

 

1.7. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o 

item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% 

dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.  

 

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES  

 

2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do 

objeto, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes 

das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nela 

estivesse transcrita, os seguintes documentos:  

 

a) Edital de Pregão Presencial nº Pregão - 31/2022 e seus anexos;  

b) Proposta da Licitante.  

 

3. VIGÊNCIA  

 

3.1 A presente Ata vigorará por 12 meses.  

 

4. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO  

 

4.1 Os materiais deverão ser entregues integral ou parceladamente, 

conforme a necessidade da municipalidade, que procederá a 

solicitação do objeto nas quantidades que lhe convier, realizada 

dentro do prazo de contratação.  

 

4.2 Após efetuada sua solicitação, os materiais deverão ser 

entregues no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas da 

solicitação e nas condições estipuladas no presente Edital e seus 

Anexos, em dias úteis no horário de expediente. 

 

4.3. No ato da entrega do material a proponente deverá apresentar 

Nota Fiscal/Fatura correspondente às quantias solicitadas, que 

será submetida à aprovação do órgão responsável pelo recebimento 

ou entregar a futura nota fiscal ao final do mês.  

 

4.4. Os materiais que forem recusados deverão ser substituídos no 

prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data de 

notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o 

Município.  

 

4.5. Se a substituição dos materiais cotados não for realizada no 

prazo estipulado, a empresa estará sujeita às sanções previstas 

neste Edital e na Ata de Registro de Preços. 

  

4.6. O recebimento dos materiais, mesmo que definitivo, não exclui 

a responsabilidade da empresa pela qualidade e características dos 

materiais entregues, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades 

detectadas quando da utilização dos mesmos, durante todo o prazo 

de vigência do Contrato.  
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5. DA FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

5.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a 

partir do recebimento dos materiais, mediante a apresentação da 

Nota Fiscal/fatura datada e assinada por responsável da 

secretaria, através de depósito na conta corrente da licitante 

vencedora.  

 

5.2 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 - CR, no momento da entrega do objeto licitado.  

 

5.3. 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. 

 

6 RESPONSABILIDADES  

 

6.1 A fornecedora responde por todos os danos e prejuízos que, na 

execução das contratações, venha, direta ou indiretamente, a 

provocar ou causar para o Município ou à terceiros, 

independentemente da fiscalização exercida pelo Município.  

 

6.2 A empresa fornecedora é responsável pelos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução desta ata, nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93.  

 

6.3. As contribuições sociais e os danos contra terceiros são de 

responsabilidade da CONTRATADA.  

 

6.4 A empresa fornecedora é responsável também pela qualidade dos 

produtos fornecidos, cabendo-lhe verificar o atendimento das 

especificações, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação 

de que terceiros quaisquer, tenham comprometido os mesmos, fora 

dos padrões exigidos.  

 

6.5. A empresa registrada autoriza o Município a descontar o valor 

correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das 

faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, 

independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a 

prévia defesa.  

 

7 OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS FORNECEDORAS  

 

7.1 Constituem obrigações das empresas fornecedoras:  

 

a) Providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o 

saneamento de qualquer irregularidade constatada nos produtos 

fornecidos;  

 

b) Manter, durante a vigência da Ata, todas as exigências contidas 

no Edital de Licitação;  
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c) Corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções, ou, ainda, que estarem em 

desacordo com as especificações exigidas.  

 

7.2 Observado qualquer tipo de não atendimento das especificações 

dos produtos exigidos no contrato, a empresa deverá substituí-los 

sem qualquer ônus para o Município.  

 

8. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

A presente Ata ou o registro de fornecedor específico poderá ser 

cancelado de pleno direito nas seguintes situações: 

 

8.1 – Pela Administração Municipal: 

 

8.1.1 – Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes 

desta Ata de Registro de Preços; 

 

8.1.2 – Quando o fornecedor não der aceito nas Autorizações de 

Fornecimento no prazo estabelecido; 

 

8.1.3 – Quando o fornecedor der causa ao cancelamento deste 

Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII 

e XVII do art. 78 da Lei Federal 8666/93; 

 

8.1.4 – Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de 

este se tornar superior aos praticados no mercado.  

 

8.1.5 – Por razões de interesse público devidamente demonstradas e 

justificadas pela Administração Municipal. 

 

8.2 – Pelo Fornecedor: 

 

8.2.1 – Mediante solicitação por escrito, antes do pedido de 

fornecimento, comprovando estar impossibilitado de cumprir as 

exigências desta Ata de Registro de Preços; 

 

8.2.2 – Mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato 

superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior. 

 

8.3 – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor 

será informado por correspondência com aviso de recebimento, a 

qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 

 

8.4 – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço 

do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no diário 

oficial, por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o 

preço registrado a partir da última publicação. 

 

8.5 – A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços 

registrados poderá não ser aceita pela Administração Municipal, 

facultando-se a este a aplicação das sanções previstas nesta Ata. 
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8.6 – Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas 

as atividades do fornecedor, relativas ao fornecimento dos itens. 

 

8.7 – Ocorrendo o cancelamento da Ata de Registro de Preços na 

forma do inciso I, do art. 79, da Lei Federal 8.666/93, a 

Administração Municipal adotará as medidas ordenadas pelo art. 80, 

do mesmo diploma legal. 

 

9 PENALIDADES  

 

9.1 Pela inexecução total ou parcial dos serviços estará a empresa 

fornecedora sujeita às seguintes penalidades:  

 

a) Advertência;  

b) Multa:  

 

1 - De 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, no caso de não 

cumprimento do prazo de entrega ou de execução do serviço 

contratado, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor 

estimado da Ata;  

 

2 - De até 20% (vinte por cento) sobre o valor global dos 

serviços, no caso de descumprimento das disposições contidas nesta 

ata e no edital, ressalvado o disposto no item 1 (um) acima 

citado;  

 

3 - Impedimento de participação em licitação e de contratar com a 

Administração Pública pelo período de até 05 (cinco) anos 

consecutivos.  

 

9.2 As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos 

subitens precedentes não terão caráter compensatório, mas 

simplesmente moratório e, portanto, não eximem a empresa 

fornecedora da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos 

que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração da 

rescisão do pacto em apreço.  

 

9.3 Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados 

dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito, ou cobrados 

judicialmente.  

 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

10.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar ou transferir a 

terceiros os fornecimentos previstos no objeto desta ata, salvo 

expressa autorização da Administração Municipal.  

 

10.2. Elegem as partes o Foro de Ascurra/SC, para dirimir todas e 

quaisquer controvérsias oriundas desta Ata, renunciando 

expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

Rodeio (SC), em ..... de ............. de 2022. 
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________________________________ 

Valcir Ferrari 

Prefeito Municipal 

 

 

________________________________ 

Empresa: ............ 

CNPJ - ................ 
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ANEXO VI 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40/2022 

MODALIDADE: Pregão Presencial - 31/2022 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. Registro de preço para aquisição de cestas básicas de gêneros 

alimentícios para distribuição as pessoas carentes e necessitadas 

do município, conforme levantamento efetuado pelo setor de 

assistência e promoção social, conforme especificações contidas no 

Termo de Referência. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1. A Contratação pretendida justifica-se na necessidade de 

aquisição pela Diretoria de Assistência Social de Cestas Básicas, 

para suprir as necessidades das pessoas que se encontram em 

situação de vulnerabilidade social em atendimento ao disposto na 

Política Nacional de Assistência Social. 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E EXIGENCIAS 

 

Das Especificações 

 
1 - CESTA BÁSICA GRANDE 

 

Item Qtde. Und. Produto Valor 

Referência do 

Preço Unitário  

Valor Total 

de Referência 

1 1.400 UN LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO COM TEOR DE MATÉRIA 

GORDA MÍNIMO DE 26%, INTEGRAL, SEM ADIÇÃO DE 

AÇÚCAR, ENVASADO EM RECIPIENTES HERMÉTICOS EM 

SACO ALUMINIZADO DE 400 GRAMAS, VALIDADE 

MÍNIMA 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, 

SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A 

PORTARIA MA-369 DE 04/09/97 E SUAS 

POSTERIORES ALTERAÇÕES, PRODUTO SUJEITO A 

VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 

R$15,41 R$21.574,00 

2 1.400 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 ÁCIDO FÓLICO, GORDURA 

VEGETAL, SAL, AÇÚCAR, AROMATIZANTES E 

ESTABILIZANTE DE LECITINA DE SOJA, VALIDADE 

MÍNIMA 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 400 

(QUATROCENTOS) GRAMAS. 

R$6,92 R$9.688,00 

3 700 UN FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO PARA PÃO, 

EMBALAGEM COM 100 GRAMAS, INGREDIENTES: 

LEVEDURA NATURAL E AGENTE DE REIDRATAÇÃO, COM 

DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO 

MÍNIMO 12 MESES, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO 

R$7,00 R$4.900,00 
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DA SAÚDE 

4 700 UN MASSA DE TOMATE À BASE DE TOMATE, SAL E 

ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE), 

COR VERMELHA, CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICO, 

EMBALAGEM COM 850 GRAMAS, CONTENDO A 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCADO FABRICANTE 

E DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES DA 

ANVISA/MS. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES, A 

CONTAR DA DATA DE ENTREGA 

R$10,33 R$7.231,00 

5 700 UN VINAGRE DE ÁLCOOL, EMBALAGEM CONTENDO  900 

ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO 

FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM 

A RESOLUÇÃO 12/78DA CNNPA, O PRODUTO DEVERÁ 

TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 

E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE 

R$3,49 R$2.443,00 

6 700 UN FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1, DE COR 

BRANCA, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, 

CADA 100 GRAMAS DEVE FORNECER, NO MÍNIMO, 4,2 

MG DE FERRO E 150 MCG DE ÁCIDO FÓLICO, DEVE 

SER ELABORADA COM GRÃOS DE TRIGO  (TRITICUM 

AESTIVUM L.) OU OUTRAS ESPÉCIES DE TRIGO DO 

GÊNERO TRITICUM (EXCETO TRITICUM DURUM), OU 

COMBINAÇÕES POR MEIO DE TRITURAÇÃO OU MOAGEM 

E OUTRAS TECNOLOGIAS OU PROCESSOS, POR PORÇÃO 

DE 50 GRAMAS DEVERÁ APRESENTAR: CARBOIDRATOS: 

MÍNIMO 38 GRAMAS, PROTEÍNAS: MÍNIMO 5,0 

GORDURAS TOTAIS, SATURADAS E TRANS = 0, FIBRA 

ALIMENTAR: MÍNIMO 1,0 SÓDIO =   0, FERRO: 

MÍNIMO 2,1 MG, O PRODUTO DEVE ESTAR DE  

ACORDO COM TODA LEGISLAÇÃO VIGENTE 

CARACTERÍSTICAS GERAIS: DEVERÁ SE APRESENTAR 

LIMPA, SECA E ISENTA DE ODORES OU SABORES 

ESTRANHOS OU IMPRÓPRIOS AO PRODUTO, SEGUNDO A 

RESOLUÇÃO RDC Nº 263, DE 22/09/ 2005, O 

PRODUTO DEVE SER OBTIDO, PROCESSADO, 

EMBALADO, ARMAZENADO, TRANSPORTADO E 

CONSERVADO EM CONDIÇÕES QUE NÃO PRODUZAM, 

DESENVOLVAM E OU AGREGUEM SUBSTANCIAS 

FÍSICAS, QUÍMICAS OU BIOLÓGICAS QUE COLOQUEM 

EM RISCO A SAÚDE DO CONSUMIDOR, 

CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS (ORGANOLÉPTICAS): 

ASPECTO DE PÓ FINO, COR BRANCA, ODOR E SABOR 

PRÓPRIOS, QUANDO UTILIZADO NO PREPARO DE 

PÃES, NÃO DEVE DEIXAR A MASSA ESCURA, 

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 175, DE 08/07/2003, EMBALAGEM 

PRIMARIA: POLIETILENO TRANSPARENTE, NOVO, 

LIMPO, QUE PROTEJA O PRODUTO DE DANO INTERNO 

OU EXTERNO E QUE NÃO TRANSMITA ODORES E 

SABORES ESTRANHOS AO PRODUTO, CADA PACOTE 

DEVE CONTER 05 KG, NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS 

CUJAS EMBALAGENS ESTEJAM DANIFICADAS, A 

ROTULAGEM DEVE ESTAR DE ACORDO COM A 

LEGISLAÇÃO VIGENTE, DATA DE FABRICAÇÃO NÃO 

SUPERIOR A SESSENTA DIAS APÓS A FABRICAÇÃO. 

VALIDADE MÍNIMA DE SEIS MESES APÓS ENTREGA. 

R$17,13 R$11.991,00 

7 700 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 

R$10,69 R$7.483,00 
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LIPÍDIOS,  TAIS COMO FOSFOLIPÍDIOS, 

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 

QUE COLOQUEM EM RISCO A SAÚDE DO CONSUMIDOR, 

DEVE SER OBEDECIDA A LEGISLAÇÃO VIGENTE DE 

BOAS PRÁTICAS  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 

Nº 175, DE 08/07/2003, EMBALAGEM PLÁSTICA 

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 MÁXIMO DE 60 DIAS ANTES DA 

DATA DE ENTREGA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 

10 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. 

8 700 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$9,88 R$6.916,00 

9 700 UN SAL REFINADO IODADO, COM NO MÍNIMO 96,95% DE 

CLORETO DE SÓDIO E SAIS DE IODO, 

ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE 1 KG, 

RESISTENTE E VEDADO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 

10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, E SUAS 

CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A 

RESOLUÇÃO DO RDC Nº 28, DE 28/03/00, 

RESOLUÇÃO DO RDC 130/03 E SUAS ALTERAÇÕES, 

PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA 

ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 

DETERMINADOS PELA ANVISA. 

R$3,14 R$2.198,00 

10 1.400 KG FEIJÃO PRETO TIPO I, NOVO, GRÃOS INTEIROS, 

LISOS, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, 

FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE, 

ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA 

TRANSPARENTE DE 01 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DE 

PROCEDÊNCIA 

R$8,43 R$11.802,00 

11 1.400 UN MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO, 

PARA MACARRONADA, COR AMARELA, OBTIDA PELO 

AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, 

OVOS E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, ISENTA 

DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES E 

R$6,86 R$9.604,00 
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PARASITAS, UMIDADE MÁXIMA DE 13%, 

ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E 

ATÓXICO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A 

PARTIR DA DATA DEENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES 

DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RDC Nº 263 DE 

22/09/2005 ANVISA, PRODUTO SUJEITO A 

VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, 500 GRAMAS. 

12 700 UN FUBÁ DE MILHO GROSSO, DO GRÃO DE MILHO MOÍDO, 

DE COR AMARELA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E 

SABOR PRÓPRIOS, COM AUSÊNCIA DE UMIDADE, 

FERMENTAÇÃO, RANÇO, ISENTO DE SUJIDADES, 

PARASITAS E LARVAS, VALIDADE MÍNIMA 4 MESES A 

CONTAR DA ENTREGA, EM SACO PLÁSTICO 

TRANSPARENTE DE 01 KG, ATÓXICO, PRODUTO 

SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS 

PELA ANVISA 

R$5,86 R$4.102,00 

13 700 UN CAFÉ EXTRA FORTE, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E 

MOÍDO, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO, ISENTO 

DE GOSTO RIZOMA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM 

ALTO VÁCUO, TIPO TIJOLINHO, E SUAS CONDIÇÕES 

DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A (PORTARIA 377, 

DE 26/04/99), VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A 

PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO, PACOTE DE 500 

GRAMAS 

R$15,74 R$11.018,00 

14 2.100 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 FERMENTACAO, ISENTO DE 

SUJIDADES, PARASITAS E MATERIAIS TERROSOS E 

DETRITOS DE ANIMAIS OU VEGETAIS, 

ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO, ATOXICO, 

EMBALAGEM DE 01 KG E PRAZO DE VALIDADE MINIMO 

DE 06 MESES APOS ENTREGA DO PRODUTO 

R$5,11 R$10.731,00 

15 700 UN ARROZ, PACOTE DE 05 KG, SUBGRUPO, 

PARBOILIZADO CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, 

CONTENDO NO MÍNIMO DE 90% DE GRÃOS INTEIROS, 

RENDIMENTO APÓS O COZIMENTO DE NO MÍNIMO 2,5 

VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCÇÃO, DEVENDO 

TAMBÉM APRESENTAR COLORAÇÃO BRANCA, GRÃOS 

ÍNTEGROS E SOLTOS APÓS COZIMENTO COM REGISTRO 

NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, A EMBALAGEM 

DEVE SER DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, 

RESISTENTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE 

NO MÍNIMO 12 MESES 

R$20,63 R$14.441,00 

16 700 UN DOCE DE FRUTAS CREMOSO SABORES DIVERSOS, COM 

POTES DE 400 GRAMAS. A EMBALAGEM 

OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER UNIFORME QUANTO 

AO TIPO E PESO PARA A QUANTIDADE TOTAL 

SOLICITADA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, 

DEVERÁ TER NO ATO DA ENTREGA UM MÍNIMO DE 90% 

DE SUA VALIDADE. 

R$5,77 R$4.039,00 

17 700 UN FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 01 KG, GRUPO 

FARINHA SECA, SUBGRUPO: FINA, CLASSE BRANCA, 

TIPO 1, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE 

VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 12 MESES, EMBALAGEM 

PLÁSTICA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

R$6,13 R$4.291,00 

18 1.400 UN CALDO DE GALINHA CONSTITUÍDO BASICAMENTE DE 

CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, LIOFILIZADO, 

SAL, AMIDO DE MILHO, GORDURA VEGETAL, 

CONDIMENTOS, PODENDO CONTER CORANTE NATURAL, 

APRESENTANDO-SE LIVRE DE MATÉRIAS TERROSA, 

PARASITOS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS E 

VEGETAIS, EM EMBALAGEM METALIZADA, TERMO 

SOLDÁVEL, RESISTENTE E ATÓXICA, VALIDADE 12 

MESES APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO, O PRODUTO 

DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 70 (DECRETO 

12.342/78), PESO APROXIMADO 57G, CONTENDO 06 

TABLETES 

R$2,89 R$4.046,00 

TOTAL LOTE R$ 148.498,00 
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2 - CESTA BÁSICA PEQUENA 
 

Item Qtde. Und. Produto Valor 

Referência do 

Preço Unitário 

Valor Total 

de Referência 

19 700 UN LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO COM TEOR DE MATÉRIA 

GORDA MÍNIMO DE 26%, INTEGRAL, SEM ADIÇÃO DE 

AÇÚCAR, ENVASADO EM RECIPIENTES HERMÉTICOS EM 

SACO ALUMINIZADO DE 400 GRAMAS, VALIDADE 

MÍNIMA 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, 

SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A 

PORTARIA MA-369 DE 04/09/97 E SUAS 

POSTERIORES ALTERAÇÕES, PRODUTO SUJEITO A 

VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 

R$15,41 R$10.787,00 

20 700 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 ÁCIDO FÓLICO, GORDURA 

VEGETAL, SAL, AÇÚCAR, AROMATIZANTES E 

ESTABILIZANTE DE LECITINA DE SOJA, VALIDADE 

MÍNIMA 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 400 

(QUATROCENTOS) GRAMAS. 

R$6,92 R$4.844,00 

21 700 UN FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO PARA PÃO, 

EMBALAGEM COM 100 GRAMAS, INGREDIENTES: 

LEVEDURA NATURAL E AGENTE DE REIDRATAÇÃO, COM 

DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO 

MÍNIMO 12 MESES, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO 

DA SAÚDE 

R$7,00 R$4.900,00 

22 700 UN MASSA DE TOMATE, EMBALAGEM CONTENDO 340 

GRAMAS COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO 

FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, 

O PRODUTO DEVERA DEVE TER REGISTRO NO 

MINISTERIO DA AGRICULTURA E OU MINISTERIO DA 

SAUDE. 

R$4,24 R$2.968,00 

23 700 UN VINAGRE DE ÁLCOOL, EMBALAGEM CONTENDO  900 

ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO 

FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM 

A RESOLUÇÃO 12/78DA CNNPA, O PRODUTO DEVERÁ 

TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 

E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE 

R$3,49 R$2.443,00 

24 2.100 UN FARINHA DE TRIGO ESPECIAL CONFORME DESCRIÇÕES 

MÍNIMAS DETALHADAS: - FARINHA DE TRIGO TIPO 

1, DE COR BRANCA, ENRIQUECIDA COM FERRO E 

ÁCIDO FÓLICO, CADA 100 GRAMAS DEVE FORNECER, 

NO MÍNIMO, 4,2 MG DE FERRO E 150 MCG DE ÁCIDO 

FÓLICO, DEVE SER ELABORADA COM GRÃOS DE TRIGO  

(TRITICUM AESTIVUM L.) OU OUTRAS ESPÉCIES DE 

TRIGO DO GÊNERO TRITICUM (EXCETO TRITICUM 

DURUM), OU COMBINAÇÕES POR MEIO DE TRITURAÇÃO 

OU MOAGEM E OUTRAS TECNOLOGIAS OU PROCESSOS, 

POR PORÇÃO DE 50 GRAMAS, DEVERÁ APRESENTAR: 

CARBOIDRATOS: MÍNIMO 38 GRAMAS, PROTEÍNAS: 

MÍNIMO 5,0 GORDURAS TOTAIS, SATURAD AS E 

TRANS = 0, FIBRA ALIMENTAR: MÍNIMO 1,0 SÓDIO 

=   0, FERRO: MÍNIMO 2,1 MG, O PRODUTO DEVE 

ESTAR DE  ACORDO COM TODA LEGISLAÇÃO VIGENTE 

CARACTERÍSTICAS GERAIS: DEVERÁ SE APRESENTAR 

LIMPA, SECA E ISENTA DE ODORES OU SABORES 

ESTRANHOS OU IMPRÓPRIOS AO PRODUTO, SEGUNDO A 

RESOLUÇÃO RDC Nº 263, DE 22/09/ 2005, O 

PRODUTO DEVE SER OBTIDO, PROCESSADO, 

EMBALADO, ARMAZENADO, TRANSPORTADO E 

CONSERVADO EM CONDIÇÕES QUE NÃO PRODUZAM, 

R$5,53 R$11.613,00 
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DESENVOLVAM E OU AGREGUEM SUBSTANCIAS 

FÍSICAS, QUÍMICAS OU BIOLÓGICAS QUE COLOQUEM 

EM RISCO A SAÚDE DO CONSUMIDOR, 

CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS (ORGANOLÉPTICAS): 

ASPECTO DE PÓ FINO, COR BRANCA, ODOR E SABOR 

PRÓPRIOS, QUANDO UTILIZADO NO PREPARO DE 

PÃES, NÃO DEVE DEIXAR A MASSA ESCURA, 

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 175, DE 08/07/2003, EMBALAGEM 

PRIMARIA: POLIETILENO TRANSPARENTE OU PAPEL, 

NOVO, LIMPO, QUE  PROTEJA O PRODUTO DE DANO 

INTERNO OU EXTERNO E QUE NÃO TRANSMITA ODORES 

E SABORES ESTRANHOS AO PRODUTO, CADA PACOTE 

DEVE CONTER 01 KG, NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS 

CUJAS EMBALAGENS ESTEJAM DANIFICADAS,  A 

ROTULAGEM DEVE ESTAR DE ACORDO COM A 

LEGISLAÇÃO  VIGENTE, DATA DE FABRICAÇÃO: O 

PRODUTO DEVE TER SIDO FABRICADO NO MÁXIMO DE 

30 DIAS ANTES DA DATA DE ENTREGA. 

25 700 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 FOSFOLIPÍDIOS, 

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 

QUE COLOQUEM EM RISCO A SAÚDE DO CONSUMIDOR, 

DEVE SER OBEDECIDA A LEGISLAÇÃO VIGENTE DE 

BOAS PRÁTICAS  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 PLÁSTICA 

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 MÁXIMO DE 60 DIAS ANTES DA 

DATA DE ENTREGA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 

10 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. 

R$10,69 R$7.483,00 

26 700 UN MARGARINA COM SAL E SEM GORDURA TRANS, TEOR R$9,88 R$6.916,00 
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Visto 

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. 

27 700 UN SAL REFINADO IODADO, COM NO MÍNIMO 96,95% DE 

CLORETO DE SÓDIO E SAIS DE IODO, 

ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE 1 KG, 

RESISTENTE E VEDADO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 

10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, E SUAS 

CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A 

RESOLUÇÃO DO RDC Nº 28, DE 28/03/00, 

RESOLUÇÃO DO RDC 130/03 E SUAS ALTERAÇÕES, 

PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA 

ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 

DETERMINADOS PELA ANVISA. 

R$3,14 R$2.198,00 

28 700 KG FEIJÃO PRETO TIPO I, NOVO, GRÃOS INTEIROS, 

LISOS, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, 

FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE, 

ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA 

TRANSPARENTE DE 01 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DE 

PROCEDÊNCIA 

R$8,43 R$5.901,00 

29 700 UN MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO, 

PARA MACARRONADA, COR AMARELA, OBTIDA PELO 

AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, 

OVOS E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, ISENTA 

DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES E 

PARASITAS, UMIDADE MÁXIMA DE 13%, 

ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E 

ATÓXICO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A 

PARTIR DA DATA DEENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES 

DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RDC Nº 263 DE 

22/09/2005 ANVISA, PRODUTO SUJEITO A 

VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, 500 GRAMAS. 

R$6,86 R$4.802,00 

30 700 UN FUBÁ DE MILHO GROSSO, DO GRÃO DE MILHO MOÍDO, 

DE COR AMARELA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E 

SABOR PRÓPRIOS, COM AUSÊNCIA DE UMIDADE, 

FERMENTAÇÃO, RANÇO, ISENTO DE SUJIDADES, 

PARASITAS E LARVAS, VALIDADE MÍNIMA 4 MESES A 

CONTAR DA ENTREGA, EM SACO PLÁSTICO 

TRANSPARENTE DE 01 KG, ATÓXICO, PRODUTO 

SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS 

PELA ANVISA 

R$5,86 R$4.102,00 

31 700 UN CAFÉ EXTRA FORTE, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E 

MOÍDO, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO, ISENTO 

DE GOSTO RIZOMA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM 

ALTO VÁCUO, TIPO TIJOLINHO, E SUAS CONDIÇÕES 

DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A (PORTARIA 377, 

DE 26/04/99), VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A 

PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO, PACOTE DE 500 

GRAMAS 

R$15,74 R$11.018,00 

32 1.400 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 FERMENTACAO, ISENTO DE 

SUJIDADES, PARASITAS E MATERIAIS TERROSOS E 

DETRITOS DE ANIMAIS OU VEGETAIS, 

ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO, ATOXICO, 

EMBALAGEM DE 01 KG E PRAZO DE VALIDADE MINIMO 

DE 06 MESES APOS ENTREGA DO PRODUTO 

R$5,11 R$7.154,00 

33 1.400 UN ARROZ, PACOTE DE 02 KG, SUB-GRUPO, 

PARBOILIZADO CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, 

CONTENDO NO MÍNIMO DE 90% DE GRÃOS INTEIROS, 

RENDIMENTO APÓS O COZIMENTO DE NO MÍNIMO 2,5 

R$9,03 R$12.642,00 
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VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCÇÃO, DEVENDO 

TAMBÉM APRESENTAR COLORAÇÃO BRANCA, GRÃOS 

ÍNTEGROS E SOLTOS APÓS COZIMENTO, COM 

REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, A 

EMBALAGEM DEVE SER DE PLASTICO TRANSPARENTE, 

RESISTENTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE 

NO MINIMO 12 MESES 

34 700 UN DOCE DE FRUTAS CREMOSO SABORES DIVERSOS, COM 

POTES DE 400 GRAMAS. A EMBALAGEM 

OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER UNIFORME QUANTO 

AO TIPO E PESO PARA A QUANTIDADE TOTAL 

SOLICITADA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, 

DEVERÁ TER NO ATO DA ENTREGA UM MÍNIMO DE 90% 

DE SUA VALIDADE. 

R$5,77 R$4.039,00 

35 700 UN FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 01 KG, GRUPO 

FARINHA SECA, SUBGRUPO: FINA, CLASSE BRANCA, 

TIPO 1, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE 

VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 12 MESES, EMBALAGEM 

PLÁSTICA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

R$6,13 R$4.291,00 

36 700 UN CALDO DE GALINHA CONSTITUÍDO BASICAMENTE DE 

CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, LIOFILIZADO, 

SAL, AMIDO DE MILHO, GORDURA VEGETAL, 

CONDIMENTOS, PODENDO CONTER CORANTE NATURAL, 

APRESENTANDO-SE LIVRE DE MATÉRIAS TERROSA, 

PARASITOS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS E 

VEGETAIS, EM EMBALAGEM METALIZADA, TERMO 

SOLDÁVEL, RESISTENTE E ATÓXICA, VALIDADE 12 

MESES APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO, O PRODUTO 

DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 70 (DECRETO 

12.342/78), PESO APROXIMADO 57G, CONTENDO 06 

TABLETES 

R$2,89 R$2.023,00 

TOTAL LOTE R$ 110.124,00 

TOTAL GERAL R$ 258.622,00  
 

Das exigências: 

 

• Os produtos deverão ser entregues em fardos transparentes 

resistentes ou caixas próprias devidamente identificadas, não 

podendo haver produtos que não estejam adequados para o consumo 

humano, sob pena de devolução de todas as cestas básicas 

constantes no empenho, entregue à empresa vencedora; 

 

• Não serão aceitas ofertas de produtos em embalagens ou condições 

diferentes das solicitadas; 

 

• Os produtos deverão apresentar nas embalagens sua composição 

nutricional e prazo de validade, que seja de no mínimo 06 (seis 

meses), após a data da entrega; 

 

• A entrega das cestas deverá ser feita de forma parcelada, 

conforme solicitação da Diretoria de Assistência Social, sendo que 

o prazo máximo para a entrega deste item não poderá ultrapassar 05 

(cinco) dias uteis, após a solicitação ou entrega do empenho; 

 

• Todos os produtos cotados deverão obedecer às normas de 

legislação vigentes do Ministério da 

Agricultura/FIF/DIE/SIM/VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Quando for o caso). 

 

4. DOS LOCAIS, DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO DO 

OBJETO 
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4.1. A licitante vencedora deverá fornecer o objeto em estrita 

conformidade com disposições e especificações do edital da 

licitação, de acordo com este Termo de Referência, proposta de 

preços apresentada, e ainda, nos termos da minuta do contrato que 

integra o presente edital. 

 

4.2. Os produtos deverão ser entregues em fardos transparentes 

resistentes ou caixas próprias devidamente identificadas, não 

podendo haver produtos que não estejam adequados para o consumo 

humano, sob pena de devolução de todas as cestas básicas 

constantes no empenho, entregue à empresa vencedora. 

 

4.2.1. Os produtos referentes ao objeto deverão ser reunidos em 

embalagem original íntegra (não estar, furada, rasgada, amassada 

ou enferrujada) e embalados em sacos transparente conforme 

disposto no item anterior. 

 

4.2.1.1. Não serão aceitas ofertas de produtos em embalagens ou 

condições diferentes das solicitadas. 

 

4.2.2. Os produtos deverão apresentar nas embalagens sua 

composição nutricional e prazo de validade, que seja de no mínimo 

06 (seis meses), a contar da data da entrega, salvo aqueles que o 

prazo de validade é menor devido à sua composição ou método de 

produção (produtos pasteurizados, fermentados, etc), sendo este 

nunca inferior a 70% do indicado no rótulo, os quais deverão 

constar na embalagem a data de fabricação e validade dos mesmos. 

 

4.2.3. A entrega das cestas deverá ser feita de forma parcelada, 

na medida da necessidade, conforme solicitação da Assistência 

Social, sendo que o prazo máximo para a entrega deste item não 

poderá ultrapassar 05 (cinco) dias uteis, após a solicitação ou 

entrega do empenho. 

 

4.2.3.1. A contratada deverá efetuar a entrega dos produtos na 

sede da empresa vencedora ou em local determinado pela 

Administração Municipal. 

 

4.3. Os produtos deverão possuir registro em órgãos competentes 

relacionados ao tipo de produto (Ministério da Saúde – Anvisa, 

MAPA e outros). 

 

4.4. Os produtos deverão estar de acordo com as exigências do 

Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante aos 

vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 

inadequados ao uso a que se destinam ou lhes diminuam o valor, 

conforme diploma legal. 

 

4.5. A CONTRATADA será a única responsável pela qualidade dos 

produtos entregues. 
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4.6. A CONTRATADA em comum acordo com a municipalidade, poderá a 

aceitar nas mesmas condições deste edital, acréscimos que o 

Município, venha a realizar nas aquisições registradas. 

 

4.7. Dentro do prazo de vigência do Contrato de Fornecimento, a 

Contratada será OBRIGADA ao fornecimento do produto, desde que 

obedecidas às condições do presente edital. 

 

4.8 A licitante vencedora deverá entregar as cestas em 

estabelecimento na sede de Rodeio – SC. No caso da empresa 

vencedora não estar sediada no Município de Rodeio - SC, deverá 

possuir uma sala, depósito ou outro similar de distribuição na 

cidade de Rodeio/SC, em condições de atender as exigências 

contratuais, especialmente a entrega dos produtos diretamente aos 

munícipes selecionados pela Assistência Social, num prazo de 20 

dias.  

 

4.9 A entrega deverá ser feita sem custos para o Município. A 

entrega das cestas básicas deverá ser efetuada em local dentro do 

perímetro urbano do Município, em local adequado para a entrega ou 

nos locais que o município indicar, devendo os produtos serem 

acondicionados em embalagens apropriadas. A entrega deverá ocorrer 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da Ordem 

de Compra. 

 

4.10 A empresa adjudicatária deverá comunicar expressamente que as 

cestas encontram-se disponíveis para entrega ao fiscal do 

contrato, para que o Município efetue a conferência das mesmas. 

Efetuada a conferência do objeto pelo responsável ou pelos fiscais 

do contrato, os fiscais darão seu aceite e as cestas poderão ser 

entregues aos carentes. 

 

4.11 A entrega deverá ser feita aos carentes nos seguintes 

horários: 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min. Os 

carentes cadastrados terão prazo de 05 (cinco) dias úteis para 

retirar as cestas a contar da data da disponibilização das mesmas 

pela adjudicatária. 

 

4.12 A empresa adjudicatária somente fará a entrega da Cesta 

Básica a pessoa mediante a entrega da requisição ou outro 

documento expedido pelo Município, devendo coletar assinatura de 

cada um das pessoas ou pessoa autorizada pelos mesmos (mediante 

autorização escrita que deverá ser retida), a qual valerá como 

recibo. 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

5.1. No recebimento e aceitação dos produtos será observada, no 

que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

5.2. O recebimento e a aceitação do objeto deste Pregão, está 

condicionado ao enquadramento nas especificações do objeto, 
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descritas no Termo de Referência obedecerão ao disposto no Art. 

73, incisos I e II, e seus parágrafos da Lei nº 8.666/93, no que 

lhes for aplicável. 

 

5.3. Após a entrega do objeto, caso esteja comprovado o não 

cumprimento das especificações do mesmo, o município reserva–se o 

direito de os substituir, complementá-los ou devolvê-los. 

 

5.4. Ocorrendo a rejeição em algum produto a CONTRATADA será 

notificada pelo gestor do contrato, para a retirada dos mesmos 

dentro do prazo que lhe será fixado, cabendo-lhe efetuar as 

correções cabíveis. 

 

5.5. A recusa da CONTRATADA em atender o estabelecido no item 

anterior, implicará na aplicação das sanções previstas no presente 

edital. 

 

5.6. O Município reserva para si o direito de recusar os produtos 

entregues em desacordo com o contrato, devendo estes serem 

refeitos às expensas da CONTRATADA, sem que isto lhe agregue 

direito ao recebimento de adicionais. 

 

6. DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

 

6.1. Pelo fornecimento do objeto, quando devidamente solicitado e 

entregue, a Contratante pagará à licitante vencedora o valor 

constante em sua proposta comercial, sem qualquer ônus ou 

acréscimo. 

 

6.1.1. Nos preços propostos deverão estar inclusos, além do lucro, 

todas as despesas e custos, como por exemplo: impostos, taxas, 

fretes, transportes, tributos de qualquer natureza e todas as 

despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do 

objeto da presente licitação, não cabendo à Municipalidade, nenhum 

custo adicional. 

 

6.2. Os pagamentos serão efetuados, mediante Termo de Recebimento 

dos produtos, em até 30 (trinta) dias, após a aceitação e atesto 

das Notas Fiscais/Faturas. 

 

6.3. Os pagamentos serão creditados em favor da contratada por 

meio de depósito Bancário em conta corrente indicada na proposta, 

contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta 

corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

 

6.3.1. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão 

devolvidas à contratada e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) 

dias após a data de sua apresentação válida. 

 

6.3.2. Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à 

retenção de Tributos e Contribuições nos termos e gradação da 

legislação fiscal pertinente. 
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6.4. A licitante vencedora deverá, obrigatoriamente, emitir Nota 

Fiscal/Fatura com CNPJ idêntico ao apresentado para fins de 

habilitação no certame e consequentemente lançado no instrumento 

contratual. 

 

6.5. O pagamento a ser efetuado, fica condicionado à apresentação 

pela Contratada, dos seguintes documentos: 

 

a) Certidão de regularidade do FGTS; 

b) Certidão Negativa de Débitos, expedida pela receita federal; 

 

6.5.1. As empresas sediadas no município de Rodeio, além dos 

documentos elencados no item 6.5, deverá apresentar ainda, a 

Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal. 

 

6.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente 

de liquidação em qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em 

decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que isso gere 

direito a qualquer compensação. 

 

7. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

 

7.1. As despesas decorrentes da presente Licitação correrão por 

conta da Dotação constante para o exercício de 2022/2023.  

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1. A Contratada obriga-se a fornecer o objeto, conforme 

descritos no Termo de Referência. 

 

8.2. Além dos encargos de ordem legal e os demais assumidos em 

outras cláusulas e documentos integrantes deste Termo de 

Referência e sem alteração dos preços estipulados, obriga-se, 

ainda, a CONTRATADA a: 

 

8.2.1. Direcionar todos os recursos necessários, visando à 

obtenção do perfeito fornecimento do objeto contratual, de forma 

plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao 

CONTRATANTE; 

 

8.2.2. Manter estoque regular de produtos, de modo a poder atender 

de imediato as solicitações da contratada. 

 

8.2.3. Fornecer os produtos em conformidade com as disposições do 

Termo de Referência, Edital e seus Anexos, e de acordo com a 

proposta apresentada. 

 

8.2.4. Fornecer os produtos de acordo com os aspectos qualitativos 

e quantitativos consoantes a legislação pertinente, mantendo 

durante toda a execução do Contrato, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas neste procedimento 

licitatório, em compatibilidade com as obrigações assumidas. 
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8.2.5. Providenciar a imediata correção dos defeitos apontados 

pela contratante quanto aos produtos fornecidos, o objeto da 

contratação, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, 

resultantes da Prestação dos Serviços, no prazo assinalado pelo 

Município. 

 

8.2.5.1. Na hipótese de descumprimento da obrigação no prazo 

assinalado, fica facultado ao CONTRATANTE requerer que ela seja 

executada à custa do detentor do contrato, descontando-se o valor 

correspondente dos pagamentos devidos ao detentor da ata. 

 

8.2.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do 

contrato. 

 

8.2.7. Responsabilizar-se por todas as despesas da execução do 

contrato. 

 

8.2.8. Aceitar, nas mesmas condições do contrato, os acréscimos 

que se façam necessários nas compras, de até 25% (vinte e cinco 

por cento), de acordo com o art. 65, § 1º da Lei Federal nº 

8.666/93, não sendo necessária à comunicação prévia da 

Contratante. 

 

8.2.9. Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista 

e previdenciária, incluindo seguro contra riscos de acidentes do 

trabalho, com relação ao pessoal designado para a realização do 

fornecimento, que não terão com o CONTRATANTE qualquer vínculo 

empregatício. 

 

8.2.10. Apresentar durante a execução do contrato, caso seja 

solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação 

em vigor, com relação às obrigações assumidas, em especial, com 

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, 

fiscais e comerciais. 

 

8.2.11. Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano 

pessoal ou patrimonial ao CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, na 

execução do fornecimento objeto da licitação, não sendo excluída, 

ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver 

fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE. 

 

8.2.12. Indenizar terceiros e/ou o Contratante, mesmo em caso de 

ausência ou omissão de fiscalização por parte deste, pelos danos 

ou prejuízos a que der causa, por dolo ou culpa, assegurados a 

ampla defesa e o contraditório, devendo o fornecedor adotar todas 

as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das 

autoridades competentes e às disposições legais vigentes. 

 

8.2.13. Submeter-se à fiscalização por parte da Contratante, bem 

como às disposições legais em vigor. 

 

09. DOS PEDIDOS DE INFORMAÇÕES/ESCLARECIMENTOS 
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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 19 de abril de 2022. 

 

 

Maria Dolores Fiamoncini 

Diretora de Assistência Social 

 

De acordo 

 

 

Valcir Ferrari 

Prefeito Municipal 
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