
1 
 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
 

PREGÃO ELETRONICO Nº. 001/2023 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 001/2023 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 
 

SRP- Sistema de Registro de Preços 
 
 

Razão Social:                                                                                                    

CNPJ Nº   

Endereço:   

E-mail:    

Cidade: Estado: Telefone:  
Fax:   

 
Pessoa para contato:    

 
Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

Local: , de de 2023. 

 
 

Assinatura 

 
 
 
 

 
Senhor Licitante, 

 
Caso este Edital tenha sido adquirido por meio eletrônico, solicito a Vossa Senhoria, 
preencher o recibo de retirada de edital e remetê-lo à Comissão Permanente de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Tigrinhos/SC, através do e-mail: comprastg@mhnet.com.br 

 
A não remessa de recibo exime a Comissão da Comunicação de eventuais retificações 
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

mailto:comprastg@mhnet.com.br
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DATA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 31 de janeiro de 2023. 
HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08:30 (oito horas e trinta minutos – horário 
de Brasília). 
HORÁRIO DA DISPUTA: 09:00 (nove horas – horário de Brasília). 
TEMPO DA DISPUTA INICIAL: 15 (quinze) minutos). 

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTA: 
comprastg@mhnet.com.br 

PREGÃO ELETRONICO Nº. 001/2023 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 001/2023 
 

PREÂMBULO 
 

O Município de Tigrinhos, Estado de Santa Catarina, através da sua Pregoeira, designada 
pelo Decreto nº. 399/2022, Sra. CLEISE HONAISER, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos 
interessados que na data e horário indicados, realizado em sessão pública, por meio da 
internet, através do site da Bolsa Nacional de Compras - https://bnc.org.br/, fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item, 
conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá 
à Lei nº. 10.520 de 2002, o Decreto nº. 10.024 de 2019, a Instrução Normativa nº. 206 de 
2019, ao Decreto Municipal nº. 171 de 2020, à Lei Complementar nº. 123 de 2006, à Lei nº. 
8.078 de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, e, subsidiariamente à Lei nº. 8.666 de 1993 
e suas atualizações, bem como à legislação correlata, e demais exigências previstas neste 
Edital e seus Anexos. 

 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante 
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. 

 
1.2. Para participar da licitação se faz necessário prévio cadastro do licitante no sistema Bolsa 
Nacional de Compras – BNC COMPRAS. Para a realização do cadastramento, deverão ser 
observadas as instruções constantes do Bolsa Nacional de Compras - https://bnc.org.br/ 
1.3. Os trabalhos serão conduzidos por servidora do Município dos Tigrinhos, credenciada na 
função de Pregoeira, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos 
para os sistemas de compras eletrônicas utilizados pela Administração Direta, disponível na 
Bolsa Nacional de Compras - BNC, no endereço bnc.org.br 

 
1.4. Todas as referências de tempo previstas neste Edital, no Aviso e durante a sessão pública 
observarão obrigatoriamente o horário oficial de Brasília – DF e, dessa forma, serão 
registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 
1.5. Havendo divergência entre as informações constantes do registro da licitação no Bolsa 
Nacional de Compras - BNC e as constantes deste Edital e de seus Anexos, prevalecerão estas 
últimas. 

mailto:comprastg@mhnet.com.br
https://bnc.org.br/
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1.6. Os itens objeto desta licitação estão reservados à participação de microempresa e 
empresa de pequeno porte, conforme determina o art. 48, inciso I da Lei Complementar 
nº 123/2006, com redação da LC nº 147/2014. 

 
2. DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TIGRINHOS/SC, DURANTE O PRIMEIRO 
SEMESTRE DE 2023. 

 
2.1. A Relação dos itens com suas descrições, quantidades e valores máximos estão 
dispostas no ANEXO VII. 

 
2.1.1. O objeto desta licitação é o registro de preços para aquisição parcelada e futura de 
Gêneros Alimentícios, visando atender à necessidade de itens da merenda escolar da rede 
municipal de ensino do Município de Tigrinhos, conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no Termo de Referência, neste Edital e seus Anexos. 

 
2.1.2. As quantidades licitadas são meramente estimativas, serão adquiridas somente as 
quantidades necessárias para manutenção do Programa de Alimentação Escolar. 

 
2.2. Os gêneros alimentos serão adquiridos diariamente e/ou semanalmente (de acordo com o 
tipo de alimento), conforme a necessidade exigida pelo Setor de Alimentação Escolar. 

 
2.3. As entregas dos produtos deverão ocorrer junto aos Centro de Educação Municipal 
Professor Ivo Luiz Honnef, e, Centro de Educação Infantil Pro infância Criança Sorriso, ambos 
localizados na Rua Waldemar Stieler, s/nº, no Centro da cidade de Tigrinhos/SC, no prazo 
estabelecido e de acordo com o cronograma de entrega elaborado pela Nutricionista 
responsável pelo Programa de Alimentação Escolar. 

 
2.3.1. Quando da realização da primeira entrega, a Nutricionista responsável solicitará 
a apresentação dos seguintes documentos: 
a) Alvará Sanitário em nome da Empresa; 
b) Alvará de Transporte em nome da Empresa; 
c) Carteira de Manipulação de Alimentos de todos os entregadores e demais manipuladores da 
alimentação escolar. 

 
2.3.2. No referido cronograma, também estarão especificados os gêneros alimentícios 
necessários para o cumprimento do cardápio escolar, as quantidades de cada produto e o 
horário de recebimento deles. 

 
2.4. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
após a solicitação de fornecimento, conforme cronograma de data e horário, estabelecido pela 
Nutricionista, sendo que na data estabelecida para entrega não serão aceitas quantidades 
parceladas, ou seja, deverá ser efetuada entrega integral dos itens solicitados. 

 
2.4.1. Não serão recebidos/aceitos pela Nutricionista, gêneros alimentícios de marcas e 
características diferentes das licitadas, nem de pesos diferentes das solicitadas. 

 
2.4.2. Com relação as frutas/legumes, referidos itens deverão vir pesados, acompanhados da 
respectiva etiqueta do peso correspondente e data. 
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2.5. As despesas para entrega dos gêneros alimentícios nos locais indicados, correrão por 
conta da empresa contratada, sem custos adicionais para o Município de Tigrinhos. 

 
2.6. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 
2.7. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 
2.7.1. ANEXO I – Termo de Referência; 
2.7.2. ANEXO II – Minuta da Ata de Registro de Preços; 
2.7.3. ANEXO III – Modelo de Declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº. 
9.854/99); 
2.7.4. ANEXO IV – Modelo de Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (inciso 
VII do artigo 4º da Lei nº. 10.520/2002); 
2.7.5. ANEXO V – Modelo de Declaração de microempresa e empresa de pequeno porte, ou 
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº. 11.488, de 2007. 
2.7.6. ANEXO VII – Relação dos Itens, descrições, quantidades, valores. 

 
3. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES: 

 
3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração. 

 
3.2 São participantes os seguintes órgãos: 
3.2.1. Secretaria Municipal de Educação. 

 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 
4.1. O processamento desta licitação será realizado sempre em SESSÃO PÚBLICA ONLINE via 
site https://bnc.org.br/, sendo iniciada na data, no horário e no endereço eletrônico indicados 
no preâmbulo, nos termos fixados neste Edital e seus anexos. 

 
4.2. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade 
relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que 
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e 
seus Anexos. 

 
4.3. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas: 

 
4.3.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, 
ou em processo de recuperação extrajudicial; 
4.3.2. Em dissolução ou em liquidação; 
4.3.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Administração Pública, 
nos termos do artigo 87, inciso III da Lei nº. 8.666 de 1993; 
4.3.4. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Administração Pública, 
nos termos do artigo 7º da Lei nº. 10.520 de 2002; 
4.3.5. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção 
restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, 
§8º, inciso V, da Lei nº. 9.605 de1998; 
4.3.6. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; 

https://bnc.org.br/


5 
 

4.3.7. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 
4.3.8. Estrangeiras que não funcionem no País; 
4.3.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº. 
8.666 de 1993. 

 
4.4. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do 
licitante. 

 
4.5. Em se tratando de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), deverá ser 
apresentada também a certidão expedida pela Junta Comercial ou Pelo Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de ME ou EPP, dentro do prazo 
de validade previsto na própria certidão, ou na omissão, expedida a menos de 60(sessenta) 
dias contados da data de sua apresentação, sob pena de não usufruir do tratamento 
diferenciado previsto na Lei Complementar nº. 123 de 2006, e declaração de enquadramento 
em conformidade com o artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006, (alterada pela Lei 
Complementar 147/2014), afirmando ainda que não se enquadram em nenhuma das 
hipóteses do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006, (alterada pela Lei 
Complementar 147/2014), devidamente assinada pelo Representante Legal da empresa, 
conforme modelo que segue em anexo ao Edital. 

 
5. DO CREDENCIAMENTO: 

 
5.1. Para fins de participação neste pregão, os interessados deverão obter da Bolsa Nacional 
de Compras - BNC mencionada neste Edital, o login pessoal de acesso ao sistema. 

 
5.2. O processo de credenciamento será iniciado pelo interessado, através da Bolsa Nacional 
de Compras, no endereço https://bnc.org.br/ 

 
5.3. Em caso de dificuldade no credenciamento junto ao sistema acima, os licitantes deverão 
entrar em contato com a Bolsa Nacional de Compras – BNC, fone: (42) 3026 4550 de Ponta 
Grossa/PR, ou por e-mail: contato@bnc.org.br, 
 
5.4. Por ocasião do credenciamento junto ao provedor do sistema, o interessado deverá 
comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a 
prática de todos os atos inerentes ao certame. 

 
5.5. Os interessados ainda não credenciados no sistema eletrônico deverão providenciar o 
credenciamento preferencialmente no prazo de até 3 (três) dias úteis antes da data limite de 
apresentação das propostas iniciais. 

 
5.6. Os interessados poderão credenciar representantes, mediante a apresentação de 
procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes 
para formular lances de preços e praticar todos os atos e operações nos sistemas de compras 
eletrônicas utilizados nas licitações. 

 
5.7. O sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar cópia do 
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações. 

https://bnc.org.br/
mailto:contato@bnc.org.br
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5.8. O login e a senha poderão ser utilizados conforme Plano de Adesão efetuada pelo 
Licitante, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BNC ou 
do Município de Tigrinhos, devidamente justificado. 

 
5.9. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
Município de Tigrinhos e a BNC a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 
5.10. Qualquer declaração, informação ou documento falso anexado ao sistema sujeitará o 
licitante às sanções administrativas previstas neste edital, sem prejuízos de eventuais 
consequências de natureza civil e criminal. 

 
5.11. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema 
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade 
técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

 
5.12. Recomendamos obter junto a Bolsa Nacional de Compras – BNC, fone: (42) 3026 4550 – 
e-mail: contato@bnc.org.br, outras informações sobre o processo de credenciamento no 
sistema de compras eletrônica. 

 
6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

 
6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta 
com a descrição do objeto ofertado, marca e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

 
6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

 
6.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do 
art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

 
6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 
6.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

 
6.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 

 
6.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 

mailto:contato@bnc.org.br
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7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 
 

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 
dos seguintes campos: 
7.1.1. Valor unitário; 
7.1.2. Marca do produto; 

 
7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

 
7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento dos bens. 

 
7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 
7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
sua apresentação. 

 
7.6. O licitante deverá declarar, quando necessário, para cada item, em campo próprio do 
sistema BNC, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios 
de margem de preferência indicados no Termo de Referência. 

 
7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas vigentes, quando participarem de licitações públicas. 

 
7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a fiscalização dos órgãos competentes e, após o devido processo 
legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas 
necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 
prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço na 
execução do contrato. 

 
8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES: 

 
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

 
8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 
8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
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8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 

 
8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 

 
8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro. 
8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

 
8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

 
8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 

 
8.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação 
aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 
de R$ 0,01 (um centavo). 

 
8.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena 
de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

 
8.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 
fechado. 

 
8.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 
8.12. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores 
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 
8.12.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 
autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um 
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 
prazo. 

 
8.13. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 
lances segundo a ordem crescente de valores. 

 
8.13.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 
três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, 
o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
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8.14. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício 
da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às 
exigências de habilitação. 

 
8.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 

 
8.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

 
8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

 
8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio 
eletrônico utilizado para divulgação. 

 
8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido neste 
Edital e seus anexos. 

 
8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta 
cadastrada. 

 
8.21. Uma vez encerrada a etapa de lances, será verificado o porte da entidade empresarial, 
conforme cadastro prévio realizado pelo licitante. O sistema identificará em coluna própria as 
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com 
os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006. 

 
8.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance 
serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

 
8.23. A mais bem classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 
automática para tanto. 

 
8.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 
anterior. 

 
8.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 
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8.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao 
produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas 
que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento. 

 
8.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de 
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

 
8.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 
sucessivamente, aos bens produzidos: 
8.28.1. no país; 
8.28.2. por empresas brasileiras; 
8.28.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
8.28.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação. 

 
8.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 
as propostas empatadas. 

 
8.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, 
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das 
previstas neste Edital. 
8.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
8.30.2. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) 
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

 
8.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 

 
9. DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 

 
9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. 

 
9.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao 
preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 
9.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 
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9.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 
fundamentam a suspeita. 

 
9.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 
9.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via 
e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

 
9.6. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
9.6.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 
de não aceitação da proposta. 
9.6.2. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões 
de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o 
Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena 
de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 03 (três) dias úteis contados 
da solicitação. 
9.6.2.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 
procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os 
interessados, incluindo os demais licitantes. 
9.6.2.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 
9.6.2.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem 
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações 
previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 
9.6.2.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o 
Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. 
Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de 
uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência. 
9.6.2.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como 
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela 
análise, não gerando direito a ressarcimento. 
9.6.2.6. Após a divulgação do resultado da licitação, as amostras entregues, quando não 
perecíveis, deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 03 (três) dias úteis, após o qual 
poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. 
9.6.2.7. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 
indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua 
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for necessário. 

 
9.7. Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da 
margem de preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio 
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eletrônico, o documento comprobatório da caracterização do produto manufaturado nacional, 
podendo, se necessário, ocorrer o encaminhamento por via postal. 

 
9.8. O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender 
aos regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá 
usufruir da aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
9.8.1. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão 
reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência. 

 
9.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 
9.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 
data e horário para a sua continuidade. 

 
9.11. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
9.11.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
9.11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

 
9.12. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, 
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o 
caso. 

 
9.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação 
do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
10. DA HABILITAÇÃO: 

 
10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento 
das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
10.1.1. Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral 
da União (www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e, Cadastro Nacional de 
Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNJ, mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
10.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 
10.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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10.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 
10.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
10.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 
de condição de participação. 
10.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se 
a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 
10.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob 
pena de inabilitação. 

 
10.3. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 

 
10.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz. 
10.4.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números 
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização 
do recolhimento dessas contribuições. 

 
10.5. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 
10.6. Habilitação jurídica: 
10.6.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 

 
10.6.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br. 

 
10.6.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores. 

 
10.6.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência. 

 
10.6.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores. 

 
10.6.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da 
Lei nº 5.764, de 1971. 

 
10.6.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização. 

 
10.6.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 

 
10.7. Regularidade fiscal e trabalhista: 
10.7.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. 

 
10.7.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

 
10.7.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante. 

 
10.7.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante. 

 
10.7.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

 
10.7.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante 
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943. 

 
10.7.7. Sob pena de inabilitação, as certidões relativas à regularidade fiscal deverão ter sido 
expedidas a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação, quando estas 
não tiverem prazo de validade estabelecido pelo órgão competente expedidor. 

 
10.7.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu 
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

 
10.7.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou 
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 
inabilitação. 

 
10.8. Qualificação Econômico-Financeira: 
10.8.1. Certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, dentro do prazo de validade previsto na própria 
certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da 
sua apresentação. Considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa 
Catarina, a partir de 1º/04/2019, a certidão de "Falência, Concordata e Recuperação Judicial" 
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deverá ser solicitada tanto no sistema eproc quanto no SAJ. As duas certidões deverão ser 
apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade. 

 
10.8.1.1. Para licitantes de outros estados, verificar na certidão a exigência de documentação 
complementar para validação. 

 
10.8.1.2. O licitante que esteja em processo de recuperação judicial, deverá apresentar 
autorização do juízo competente para sua participação em processo licitatório. 

 
10.9. Documentos complementares: 
10.9.1. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, 
conforme Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, conforme 
modelo anexo a este Edital. 

 
10.9.2. Declaração que cumpre os requisitos de habilitação, conforme modelo anexo a este 
Edital. 

 
10.10. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

 
10.10.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 

 
10.11. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma 
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, ela será convocada para, no prazo de 
5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo 
poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando 
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

 
10.12. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem 
de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 
mesmo prazo para regularização. 

 
10.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da 
mesma. 

 
10.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital. 

 
10.15. Em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
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10.16. O licitante provisoriamente vencedor em um lote, que estiver concorrendo em outro 
lote, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, 
somando as exigências do lote em que venceu às do lote em que estiver concorrendo, e assim 
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

 
10.16.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação 
recairá sobre o(s) lote(s) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a 
habilitação do licitante nos remanescentes. 

 
10.17. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 

 
11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA: 

 
11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 
(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro, no sistema eletrônico e deverá: 
11.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 
11.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 
fins de pagamento. 
11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
11.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência (quando necessários), vinculam a Contratada. 
11.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 
11.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 
extenso, prevalecerão estes últimos. 
11.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de 
um resultado, sob pena de desclassificação. 
11.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 
vínculo à proposta de outro licitante. 
11.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
11.7. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 
vínculo à proposta de outro licitante. 
11.8. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12. DOS RECURSOS: 

 
12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 
prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de 
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recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer 
e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

 
12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 
12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará 
as condições de admissibilidade do recurso. 
12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará 
a decadência desse direito. 
12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 
outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

 
12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 
12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 

 
13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 

 
13.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço mais bem classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 
encerramento da etapa de lances. 
13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 
13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac- 
símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

 
14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

 
14.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 

 
14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 

 
15. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

 
15.1. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de 
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados 
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para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da convocação, proceder à assinatura da 
Ata de Registro de Preços, a qual, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de 
compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas. 
15.1.1. O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o 
seu transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e 
aceito pelo órgão gerenciador. 

 
15.2. No caso de o licitante vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar 
a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações previstas neste Edital e seus 
Anexos, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, 
para, após feita a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os 
requisitos de habilitação, assinar a Ata. 

 
15.3. O órgão gerenciador encaminhará cópia da Ata aos órgãos participantes, se houver. 

 
16. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA: 

 
16.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão manifestar-se no 
próprio sistema quanto ao interesse de participar do cadastro de reserva, reduzindo, ainda, 
seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado e anexando proposta 
readequada ao sistema. 
16.1.1. A manifestação do licitante como interessado no cadastro de reserva, na ata da sessão, 
torna o licitante vinculado a futura ata de registro de preços para todos os fins e efeitos. 
16.1.2. Os licitantes que se manifestarem como interessados no cadastro de reserva, terão que 
atender aos requisitos de habilitação constantes no item 10 deste edital. 

 
16.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 
certame em relação ao licitante melhor classificado. 

 
16.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual 
apresentada durante a fase competitiva. 

 
16.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou 
tenha seu registro cancelado nas hipóteses do Decreto Municipal n° 171/2020. 

 
17. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

 
17.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 06 (seis) meses, a contar da data de 
sua assinatura. 

 
18. DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO: 

 
18.1. A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor 
obedecerão à disciplina do Decreto Municipal nº 171/2020, conforme previsto na Minuta de 
Ata anexa ao Edital. 

 
19. DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES: 
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19.1. A contratação com fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será 
formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de fornecimento ou outro instrumento similar, conforme disposto no 
artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto 
Municipal nº 171/2020. 
19.1.1. As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital e da 
Ata de Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no 
respectivo pedido de contratação. 

 
19.2. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado no sistema para, a cada 
contratação, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou 
instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços. 
19.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 
fornecedor e aceita pela Administração. 

 
19.3. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato. 
19.3.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder 
o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

 
19.4. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 

 
19.5. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

 
19.6. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da 
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências 
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços, de tudo 
dando ciência à Administração. 

 
20. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: 

 
20.1. Cada contratação firmada com a fornecedora terá vigência de acordo com as disposições 
definidas na minuta de contrato ou instrumento equivalente, ou, na omissão deste, pelo prazo 
de até 31 de dezembro, a partir da data da assinatura ou retirada do instrumento, nos termos 
do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
21. DO PREÇO: 

 
21.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis. 
21.1.1. Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que 
justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº. 8.666/93, de 21 de 
junho de 1993 atualizada. 

 
22. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA: 
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22.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência. 

 
23. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO: 

 
23.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de 
Referência e na minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso. 

 
24. DO PAGAMENTO: 

 
24.1. O prazo para pagamento será de até 15 (quinze) dias, contados a partir da data de 
entrega do material, seu recebimento definitivo e da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela 
Contratada. 

 
24.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada. 
23.2.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

 
24.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

 
24.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta para verificar a manutenção das 
condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e 
juntado ao processo de pagamento. 

 
24.5. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito 
em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por 
outro meio previsto na legislação vigente. 
24.5.1. Caso a empresa não apresente conta bancária na mesma instituição financeira da 
Secretaria de Finanças responsável pelo pagamento, a empresa arcará com as despesas 
referente a taxa de TED/DOC. 

 
24.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

 
24.7. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

 
25. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 
25.1. Os recursos para a aquisição do objeto do presente registro de preços, de acordo com os 
quantitativos efetivamente contratados, são oriundos de transferências caracterizadas como 
voluntárias da União e possuem dotação orçamentária própria e serão certificados por 
ocasião de cada contratação: 
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Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano Descrição 

2.025.3390.00 107 58/2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO 
FUNDAMENTAL 

2.026.3390.00 107 60/2023 ALIMENTAÇAO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA 

 

26. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 

26.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, e do Decreto nº. 
10.024, de 2019, a licitante/adjudicatária que, no decorrer da licitação: 
26.1.1. Não assinar a Ata de Registro de Preços, ou não assinar o contrato, quando convocada 
dentro do prazo de validade da proposta ou da Ata de Registro de Preços; 
26.1.2. Apresentar documentação falsa; 
26.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
26.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
26.1.5. Comportar-se de modo inidôneo; 
26.1.6. Cometer fraude fiscal; 
26.1.7. Fizer declaração falsa; 
26.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame. 

 
26.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 
anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
a. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 
b. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco 
anos; 
26.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

 
26.3. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação estão 
previstas no Termo de Referência. 

 
26.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 
26.5. 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. 

 
26.6. As multas serão recolhidas em favor da Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, 
quando for o caso, inscritas em Dívida Ativa e cobradas judicialmente. 

 
26.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 
27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 
27.1. Até três dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer 
licitante poderá solicitar esclarecimentos ou providências ao ato convocatório do pregão. 
27.1.1. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 
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contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

 
27.2. Até três dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa ou licitante poderá impugnar o ato convocatório do pregão. 
27.2.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 
recebimento da impugnação. 
27.2.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das modificações no 
Edital. 

 
27.3. Serão admitidos recursos, pedidos de esclarecimentos e impugnações enviados através 
do sistema eletrônico (BNC) https://bnc.org.br devendo eles serem apresentados por escrito, 
instruídos com os documentos necessários ao seu conhecimento devidamente anexados. 
27.3.1. Os mesmos, por impossibilidade de serem enviados pelo sistema eletrônico, poderão 
ser enviados através de e-mail comprastg@mhnet.com.br, ou através do protocolo geral do 
Prefeitura. 

 
27.4. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação 
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 
27.5. 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 do Pregoeiro em contrário. 

 
27.6. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 
sessão pública. 

 
27.7. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado no sistema e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 
27.8. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
27.8.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições. 

 
27.9. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo 
em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente 
fundamentado. 

https://bnc.org.br/
mailto:comprastg@mhnet.com.br
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27.10. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 
e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 
27.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 
na Administração. 

 
27.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público. 

 
27.13. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

 
27.14. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital, salvo em virtude de força maior 
ou caso fortuito, aceitável a juízo do Pregoeiro; 

 
27.15. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o 
processo, prevalece a previsão do Edital. 

 
27.16. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no endereço 
constante no preâmbulo, nos dias úteis, no horário das 07h30min às 11h30min (turno 
matutino) e das 13h00min às 17h00min (turno vespertino). 

 
27.16.1. O Edital também poderá ser disponibilizado por meio eletrônico, através de 
solicitação enviada ao e-mail: comprastg@mhnet.com.br, que será atendida em até 24 (vinte e 
quatro) horas, devendo a referida solicitação conter todos os dados necessários para 
identificação da licitante interessada, bem como por meio do site do Município de Tigrinhos 
https://www.tigrinhos.sc.gov.br e pelo sistema eletrônico https://bnc.org.br 

 
27.17. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados no órgão, situado no endereço constante no preâmbulo, nos dias úteis, no 
horário das 07h30min às 11h30min (turno matutino) e das 13h00min às 17h00min (turno 
vespertino). 

 
27.18. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus anexos, 
o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do 
artigo 5°, III, da Lei n° 10.520, de 2002. 

 
27.19. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, da 
Lei Complementar nº 123, de 2006, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 
Consumidor, e da Lei nº 8.666, de 1993 atualizada, subsidiariamente. 

 
27.20. O Foro eleito para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de 
Maravilha, Estado de Santa Catarina, com exclusão de qualquer outro. 

mailto:comprastg@mhnet.com.br
https://www.tigrinhos.sc.gov.br/
https://bnc.org.br/
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Tigrinhos/SC, em 12 de janeiro de 2023. 

 

DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 
 

1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DO MUNICÍPIO DE TIGRINHOS/SC, DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023. 

 
1.2. As quantidades licitadas, são meramente estimativas, somente serão adquiridas 
quantidades de acordo com a necessidade e solicitada pelo Setor do Programa de Alimentação 
Escolar. 

 
2. RELAÇÃO DOS ITENS 

 
2.1. A Relação dos itens com suas descrições/especificações técnicas, quantidades e 
valores máximos estão dispostas no ANEXO VII. 

 
 

3. JUSTIFICATIVA 
 

3.1. Alimentação Adequada é um direito fundamental do ser humano, reconhecida 
internacionalmente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. A alimentação de 
forma saudável é fundamental para o desenvolvimento integral de todos os indivíduos. 
Segundo informações do Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde, 
o Brasil alcançou, nas últimas décadas, importantes mudanças no padrão de consumo 
alimentar devido à ampliação de políticas sociais nas áreas de saúde e educação. 
3.2. A escola tem o papel de fornecer a refeição baseada nas recomendações nutricionais de 
cada criança, considerando o tempo em que elas estão naquele espaço, valorizando os hábitos 
alimentares e cultura local. Este direito à alimentação visa garantir a segurança alimentar e 
nutricional dos alunos, com acesso de forma igualitária, respeitando as diferenças entre 
idades e condições de saúde dos alunos que necessitam de atenção específica. 
3.3. Para tanto a quantidade de recursos disponibilizados para Entidades Executoras baseia-se 
no número de alunos matriculados nas escolas segundo o censo escolar realizado no ano 
anterior e nos valores per capita estabelecidos pelo FNDE, sendo de R$ 0,53 para estudantes 
da pré-escola; R$ 0,36 para alunos do Ensino Fundamental; R$ 1,07 para alunos de creches. 
Por ser um repasse de caráter complementar da alimentação escolar, não se torna suficiente 
para atingir a demanda e as necessidades nutricionais, desta forma, espera-se que os 
municípios ofereçam a contrapartida necessária à oferta de uma alimentação saudável e 
satisfatória à execução do Programa. 

 
4. BENS COMUNS 
4.1. Os materiais a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, 
conforme disposição da Lei nº. 10.520 de 2002. 

 
5. FORMA DE FORNECIMENTO 

https://educacaointegral.org.br/glossario/desenvolvimento-integral/
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira.pdf
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5.1. O fornecimento dos produtos ocorrerá de forma parcelada, conforme a necessidade, com 
prazo de entrega não superior a 5(cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da 
Solicitação de Fornecimento. 

 
5.2. As despesas para entrega dos produtos nos locais indicados, correrão por conta da 
empresa contratada, sem custos adicionais para o Município de Tigrinhos. 

 
6. AVALIAÇÃO DO CUSTO 
6.1. O custo estimado será apurado a partir da média aritmética de orçamentos recebidos de 
empresas de ramo de atividade pertinente ao objeto licitado. 

 
6.1.1. A estimativa do preço constará apenas nos autos do processo de licitação, podendo ser 
informada aos interessados mediante solicitação encaminhada à Comissão Permanente de 
Licitações, através de endereços físico ou eletrônico constantes neste edital. 

 
7. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO MATERIAL 
7.1. Os materiais serão recebidos: 
a) provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação quanto ao atendimento das 
especificações constantes no edital e da proposta; 
b) definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes no 
edital e da proposta. 

 
7.2. A administração rejeitará, no todo, ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as 
especificações exigidas no edital. 

 
8. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA 
8.1. A contratada obriga-se: 

 
8.1.1. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições para consumo, no prazo e local 
indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da 
proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente, no que couber, 
as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia; 

 
8.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os 
artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

 
8.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da 
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas) horas, o produto com avarias ou defeitos; 

 
8.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 
presente licitação; 

 
8.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 
com a devida comprovação; 

 
8.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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8.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas 
condições autorizadas no Termo de Referência; 

 
8.1.7. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho 
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

 
8.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1. A Contratante obriga-se a: 

 
9.1.1. Receber provisoriamente os produtos, disponibilizando local, data e horário; 

 
9.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivos; 

 
9.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
servidor especialmente designado; 

 
9.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

 
10. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 
10.1. A fiscalização da contratação será exercida pela servidora Franciele Ballestreri Broetto – 
Nutricionista responsável pelo Programa de Alimentação Escolar, CPF: 040.***.949-**, 
designada gestora, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução 
do contrato, e de tudo dará ciência à Administração. 

 
10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 

 
10.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 

 
11. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, 
de 2002, e, do Decreto nº. 10.024, de 2019, a Contratada que, no decorrer da contratação: 

 
11.1.1. Deixar de executar total ou parcialmente o contrato; 
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11.1.2. Apresentar documentação falsa; 
 

11.1.3. Comportar-se de modo inidôneo; 
 

11.1.4. Cometer fraude fiscal; 
 

11.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou 
no Contrato. 

 
11.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 
a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação; 
b. Multa: 
b.1. Moratória de até 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso 
injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias; 
b.2. Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa 
moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato. 
c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Tigrinhos, pelo prazo 
de até dois anos; 
c.1. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do 
Distrito Federal ou municipal. 
d. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até cinco 
anos; 
e. 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 Administração pelos prejuízos causados; 

 
11.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

 
11.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de 
contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou 
profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação: 
11.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de tributos; 
11.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
11.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 
de atos ilícitos praticados. 
11.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
11.5. 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. 
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11.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor da Contratante, ou deduzidos da garantia, se houver, ou 
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 
11.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 

 
11.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 
11.8. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas 
no Edital. 
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ANEXO II 
 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. XXXX 
 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001/2023 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2023 
VALIDADE: 06 (SEIS) MESES 

 

Aos XX dias do mês de XXXXXX do ano de XXXX, o MUNICÍPIO DE TIGRINHOS, com sede 
administrativa estabelecida no endereço Avenida Felipe Baczinski, nº. 479, Centro, Tigrinhos, 
Estado de Santa Catarina, CEP 89875-000, inscrito no CNPJ sob o nº 01.566.620/0001-55, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA, CPF nº 
589.***.969-** e RG nº 1.***.745 SSP/SC, no uso de suas atribuições legais; 

 
Nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº. 10.024, de 2019, do Decreto Municipal 
nº 171, de 2020, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 1993, e as demais normas legais correlatas; 

 
Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços nº 001/2023, conforme resultado homologado em XX/XX/XXXX; 

 
Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a contratação dos itens constantes na proposta 
vencedora transcrita em Anexo desta Ata, conforme especificações do Termo de Referência, 
que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela 
empresa XXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXX, com sede na XXXXXXXXXXXXXX, 
CEP XXXX, no Município de XXXXXX, neste ato representada pelo(a) Sr(a). XXXXXX, 
portador(a) da Cédula de Identidade nº XXXX e CPF nº XXXXXX, cuja proposta foi classificada 
em 1º lugar no certame. 

 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. O objeto desta Ata é o registro de preços para aquisição parcelada e futura de Gêneros 
Alimentícios para Manutenção da Merenda Escolar, visando atender os alunos da rede 
municipal de ensino do Município de Tigrinhos, conforme descrição, quantidades e preços 
descritos em Anexo(s). 

 
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação 
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições. 

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 
2.1. O valor global desta Ata é de R$ XXXX (XXXXXXXXXXXX), distribuídos da seguinte forma: 
Nº DO ITEM 
VALOR UNITÁRIO XXXXXX 
VALOR TOTAL XXXXXXX 
NOME DA EMPRESA VENCEDORA XXXXXXXXX 
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3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 
3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração. 

 
3.2 São participantes os seguintes órgãos: 
3.2.1. Secretaria Municipal de Educação. 

 
4. CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
4.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 06(seis) meses, a contar da data de sua 
assinatura. 

 
5. CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
5.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas 
no artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
5.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo 
ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

 
5.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 
5.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado; 
5.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 
5.3.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 
5.4. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 
órgão gerenciador poderá: 
5.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação 
ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 
5.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 
5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da 
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 

 
5.6. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de 
Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver. 

 
6. CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
6.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo 
específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando: 

 
6.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
6.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o 
contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
6.1.3. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 
6.1.4. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
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6.1.5. Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de 
Preços. 

 
6.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de 
fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de 
caso fortuito ou de força maior. 

 
6.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do 
registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver. 

 
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES 
7.1. A contratação com fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será 
formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de fornecimento ou outro instrumento similar, conforme disposto no 
artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto 
Municipal nº 171/2020. 

 
7.1.1. As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital e da Ata 
de Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo 
pedido de contratação. 

 
7.2. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, 
no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento 
equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços. 

 
7.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 
fornecedor e aceita pela Administração. 

 
7.3. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato. 
7.3.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

 
7.4. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 
7.4.1. É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas no Termo de 
Referência ou na minuta de contrato. 

 
7.5. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

 
7.6. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da 
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências 
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando 
ciência à Administração. 

 
8. CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
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8.1. Cada contrato firmado com a fornecedora terá vigência de acordo com as disposições 
definidas na minuta de contrato ou instrumento equivalente, ou, na omissão deste, pelo prazo 
de até 31 de dezembro, a partir da data da assinatura ou retirada do instrumento, nos termos 
do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
9. CLÁUSULA NONA - DO PREÇO 
9.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis. 
9.1.2. Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que 
justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº. 8.666/93, de 21 de 
junho de 1993 atualizada. 

 
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
10.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência. 

 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO 
OBJETO 
11.1. Os bens serão recebidos: 
a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 
especificações constantes do Edital e da proposta. 
b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do 
Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará no prazo máximo fixado no 
Termo de Referência. 

 
11.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo 
no dia do esgotamento do prazo. 

 
11.2. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos materiais em desacordo 
com as especificações técnicas exigidas. 

 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO 
12.1. O prazo para pagamento será de até 15 (quinze) dias, contados a partir da data do 
recebimento definitivo dos materiais e da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela 
Contratada. 

 
12.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada. 
12.2.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

 
12.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

 
12.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta aos sítios oficiais, para verificar a 
manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, 
autenticado e juntado ao processo de pagamento. 
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12.5. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito 
em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por 
outro meio previsto na legislação vigente. 

 
12.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

 
12.7. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
13.1. A fiscalização da contratação será exercida pela Servidora Franciele Ballestreri Broetto – 
Nutricionista responsável pelo Programa de Alimentação Escolar, CPF: 040.***6.949-**, 
designada gestora, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução 
do contrato, e de tudo dará ciência à Administração. 

 
13.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 

 
13.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 

 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
14.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, e do Decreto nº. 
10.024, de 2019, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação: 

 
14.1.1. Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho, ou não assinar 
o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da Ata de Registro 
de Preços; 
14.1.2. Apresentar documentação falsa; 
14.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
14.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
14.1.5. Comportar-se de modo inidôneo; 
14.1.6. Cometer fraude fiscal; 
14.1.7. Fizer declaração falsa; 
14.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame. 
14.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 
anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 
a. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 
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b. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco 
anos; 

 
14.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

 
14.3. Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 
10.520, de 2002, e do Decreto nº. 10.024, de 2019, a Contratada que, no decorrer da 
contratação: 
14.3.1. Deixar de executar total ou parcialmente o contrato; 
14.3.2. Apresentar documentação falsa; 
14.3.3. Comportar-se de modo inidôneo; 
14.3.4. Cometer fraude fiscal; 
14.3.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou 
no instrumento de contrato. 

 
14.4. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação; 
b. Multa: 
b.1. Moratória de até 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso 
injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias; 
b.2. Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa 
moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato. 
c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o município de Tigrinhos/SC, pelo 
prazo de até dois anos; 
d. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até cinco 
anos; 
e. 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 Administração pelos prejuízos causados; 

 
14.4.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

 
14.5. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de 
contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem 
anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação: 
14.5.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de tributos; 
14.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
14.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 
de atos ilícitos praticados. 

 
14.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
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14.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
14.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor do Órgão, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for 
o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 

 
14.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 

 
14.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 
14.10. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, 
que convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do 
Decreto Municipal nº 171/2020. 

 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1. Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços nº 001/2023 e a proposta da empresa. 

 
15.2. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 
aceitaram participar do cadastro de reserva e cotaram os bens ou serviços com preços iguais 
ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos 
termos do Decreto Municipal nº. 171/2020. 

 
15.3. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, do 
Decreto Municipal nº 171/2020, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, 
da Lei Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente. 

 
15.4. O Foro eleito para dirimir questões relativas à presente Ata de Registro de Preços será o 
da Comarca de Maravilha, Estado de Santa Catarina, com exclusão de qualquer outro. 

 
 
 

 

Representante do Órgão 
 
 
 

Representante da Empresa 
 
 

Gestor 
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ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO – LEI Nº. 9.854/99 
 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 001/2023 
PREGÃO ELETRONICO Nº. 001/2023 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO 

 

............................... (identificação da licitante) com sede na ..........................................., (endereço) 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº ........................, vem através de seu representante legal abaixo 
assinado, em atenção à Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, declarar expressamente, sob as 
penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida na Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, artigo 7°, inciso XXXIII, a saber: “(...) proibição de trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e qualquer trabalho a menores de 
dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz a partir de quatorze anos”, para fins de 
habilitação no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 001/2023 da Prefeitura 
Municipal de Tigrinhos/SC. 

 
 
 

Local e data 
 
 
 

Representante Legal 

 
 

 
(Observação: colocar a declaração em papel timbrado da empresa licitante) 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO – REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 001/2023 
PREGÃO ELETRONICO Nº. 001/2023 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO 

 

............................... (identificação da licitante) com sede na ..........................................., (endereço) 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº ........................, vem através de seu representante legal abaixo 
assinado, declarar expressamente, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos 
de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na forma da legislação vigente, 
que se encontram dentro do Envelope de nº 02 – Documentos de Habilitação, em 
conformidade com o inciso VII, Art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para 
participação no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 001/2023 da Prefeitura 
Municipal de Tigrinhos/SC. 

 
 

Local e data 
 
 
 

Representante Legal 

 
 
 

(Observação: colocar a declaração em papel timbrado da empresa licitante) 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU 
COOPERATIVA ENQUADRADA NO ART. 34 DA LEI N° 11.488, DE 2007 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 001/2023  

PREGÃO ELETRONICO Nº. 001/2023 

 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
................................... (identificação da licitante) com sede na ..........................................., (endereço) 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº .... , por intermédio de seu representante legal abaixo 
assinado, DECLARA, expressamente, sob as penas da lei, que é considerada: 
 
□ microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, não se incluindo nas hipóteses de exclusão previstas no §4º do artigo 3º 
do mesmo diploma; 
 
OU 
 
□ cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007; 

 

gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela referida Lei Complementar, 
para fins de participação no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 001/2023 da 
Prefeitura Municipal de Tigrinhos/SC. 
 
 
 
 

 

Local e data 
 
 
 

Representante Legal 

 
 
 

                   (Observação: colocar a declaração em papel timbrado da empresa licitante) 
 



                                          

                              

 
 

  
  

                                          

                                          

         

PREFEITURA MUNICIPAL TIGRINHOS 

                  

   

 

  

PREGÃO ELETRÔNICO 

 

                     

    

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO 
  

     

Nr.: 1/2023 - PE 
 

                     

                                    

                                    

                                    

     

CNPJ: 01.566.620/0001-55 
 

Telefone: (49) 3658-0068 
                  

        

 Processo Administrativo: 1/2023 
  

               

                           

          

Avenida Felipe Baczinski, 479 
    

                            

            

 Data do Processo: 02/01/2023 
  

                           

          

CEP: 89875-000 - Tigrinhos SC 
    

                            

                                         

                                          

 

ANEXO VII 
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO 

  

                                          

 

Nº 
 

Quantidade 
 

Unid. 
 

Especificação 
 

Preço Unit. Máx. 
 

Preço Total 
  

                                          

  

1 
   

2.900,000 
   

UN 
   

ABACAXI PÉROLA: Com polpa intacta e limpa, compacta, 
firme, com coloração e tamanho uniformes típicos da 
variedade, pesando entre 1 a 1,5 kg, aroma e sabor da 
espécie, sem rachaduras ou cortes na casca, não 
apresentando manchas, danos físicos, bolores ou outros 
defeitos que possam alterar a sua aparência e/ ou 
qualidade. Livre de umidade externa anormal e resíduos de 
fertilizantes. De colheita recente, com acondicionamento em 
caixas devidamente higienizadas. 

   

6,5000 
   

18.850,00 
   

                                   

                                          

  

2 
   

240,000 
   

PCT 
   

AÇÚCAR CRISTAL – Açúcar cristal, branco 1ª qualidade, 
contendo sacarose, peneirado, originário do suco da cana, 
livre de fermentação, isento de matérias terrosas parasitas 
e detritos de animais e vegetais, rotulada de acordo com a 
legislação vigente. Embalagem plástica, primária 
transparente, incolor, resistente com solda reforçada, 
vedado hermeticamente contendo 5 kg A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, número do lote, data de fabricação, 
quantidade do produto e data de validade mínima de 12 
meses. NÃO SERÁ ACEITO AÇÚCARES COMPACTADOS 
EM PEDRA, EXIGÊNCIA NO RECEBIMENTO DE 
AÇÚCAR SOLTO. 

   

21,4900 
   

5.157,60 
   

                                   

                                          

  

3 
   

80,000 
   

PCT 
   

AÇÚCAR DE BAUNILHA - Açúcar refinado, aroma idêntico 
ao natural de baunilha. Industria Brasileira. Pacotes 
contendo 500 gramas. Deve conter data de fabricação, 
prazo de validade, lote do produto. 

   

14,3300 
   

1.146,40 
   

                                   

                                          

  

4 
   

80,000 
   

KG 
   

AÇUCAR MASCAVO ORGÂNICO: o produto deve ser 
íntegro, em embalagens de 1kg, com sabor e odor 
agradável. Conforme certificado orgânico. 

   

14,8300 
   

1.186,40 
   

                                   

                                          

  

5 
   

120,000 
   

KG 
   

AMIDO DE MILHO- Produto deve seguir as seguintes 
características: amiláceo extraído do milho, fabricado a 
partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matérias 
terrosas e parasitas, não podendo estar úmido, fermentado 
ou rançosos. Sob a forma de pó. Acondicionado em 
embalagens plásticas atóxica integra, resistente com solda 
vedada. A embalagem deverá conter dados de identificação 
e procedência, número de lote, data de fabricação e prazo 
de validade de no mínimo 6 meses a contar da data de 
entrega. Embalagens de 1 kg cada. Com registro no órgão 
competente. 

   

9,8300 
   

1.179,60 
   

                                   

                                          

  

6 
   

130,000 
   

PCT 
   

ARROZ PARBORIZADO TIPO 1: pacote com 5 kg, grupo 
beneficiado, subgrupo: parabolizado. Classe longo fino, 
constituído de grãos inteiros com teor de umidade máxima 
15%, isento de sujidades e materiais estranhos. 
Embalagens de 5 kg em sacos plásticos transparentes e 
atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantem a  

   

22,0600 
   

2.867,80 
   

                                   



                  

          

 
 

  
 

                  

       

integridade do produto até o momento do consumo. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, número do lote, quantidade do 
produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 meses a 
partir da data de entrega. A embalagem deve ser de 
plástico transparente, resistente com solda reforçada e 
íntegra. Na embalagem deverá conter o selo aprovado pela 
ABIAP (Associação Brasileira das Indústrias de Arroz 
Parborizado). Não contém Glúten. 

          

                  

 

7 
 

2.000,000 
 

KG 
 

BANANA PRATA: Semi- madura com grau de maturação tal 
que lhes permita manipulação e conservação adequada 
para consumo mediato e imediato, tamanho médio, 
apresentando cor, tamanho e conformação uniformes, 
devem ser íntegras, sem manchas/ rupturas e/ou 
amassadas, nem muito maduras, sem bolores, sujidades, 
ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua 
aparência e qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes. 
Deverão ser bem desenvolvidas, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 
acondicionadas em pencas íntegras. De colheita recente. 
Acondicionadas em caixas adequadamente higienizadas. 

 

7,1300 
 

14.260,00 
  

                 

                  

 

8 
 

1.200,000 
 

KG 
 

BATATA MONALISA: escovada, grupo I ou II, classe 2, tipo 
especial (de 45 a 85 mm de diâmetro transversal), pesando 
entre 100 e 200 gramas a unidade. Sem emissão de brotos, 
1ª qualidade, nova. Devem apresentar características do 
cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente 
desenvolvidas, bem formadas, limpas, livres de rachaduras 
ou cortes na casca, manchas, machucaduras, bolores ou 
outros defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade, com coloração própria, livres de pragas e 
doenças e estarem em perfeitas condições de conservação 
e maturação. 

 

5,6000 
 

6.720,00 
  

                 

                  

 

9 
 

1.900,000 
 

FR 
 

BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA ELABORADA COM 
POLPA DE FRUTA: Embalagem de 850 gramas Sabores: 
Morango, Frutas vermelhas, Coco e Salada de Frutas. 
Embalagem em Garrafa com tampa de rosca. Não pode ser 
em saquinhos. Leite pasteurizado integral e/ou leite em pó 
integral, soro de leite e/ou soro de leite em pó, açúcar, 
preparado de morango (água, açúcar, polpa de morango, 
romatizante: idêntico ao natural de morango, acidulante: 
ácidolático (INS 270), conservante: sorbato de potássio 
(INS 202), espessante: goma xantana (INS 415), 
carboximetilcelulose sódica (INS 466) e gomaguar (INS 
412) e corante natural: carmim de cochonilha (INS 120), 
creme de soro de leite, estabilizante (gelatina, açúcar e 
espessante:goma guar (INS 412) e fermento lácteo. Não 
contém glúten. Contém lactose. Nova receita. Nota: a 
informação constará na embalagem por um período mínimo 
de 90 dias. Alérgicos: contém leite e derivados. Contém 
soro de leite. Este produto não é iogurte. Contém 
aromatizante sintético idêntico ao natural. Marca referência: 
Aurora. 

 

8,7900 
 

16.701,00 
  

                 

                  

 

10 
 

120,000 
 

FR 
 

BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA ZERO LACTOSE 
ELABORADA COM POLPA DE FRUTA: Embalagem de 
850 gramas Sabores: Morango, Frutas vermelhas, Coco e 
Salada de Frutas. Embalagem em Garrafa com tampa de 
rosca. Não pode ser em saquinhos. 
Leite pasteurizado integral e/ou leite em pó, soro de leite 
e/ou soro de leite em pó, açúcar, preparado de uva verde 
(água, açúcar, suco concentradode uva, amido modificado, 
aromatizante: sintético idêntico ao natural de uva verde, 
acidulante: ácido cítrico(INS 330), conservador: sorbato de 
potássio (INS 202), espessante: goma xantana (INS 415) e 
corante natural: clorofila (INS 141i), creme de soro de leite, 
estabilizante (gelatina, açúcar e espessante: goma guar 
(INS 412), enzima lactase e fermento lácteo. Não contém 
gluten. Não contém lactose. Alérgicos: contém leite e 
derivados. Diabéticos: contém glicose. Consumir  

 

12,2600 
 

1.471,20 
  

                 



                  

          

 
 

  
 

                  

       

preferencialmente sob orientação nutricional ou médica. 
Contém soro de leite. Este produto não é iogurte. Contém 
aromatizante sintético idêntico ao natural. Marca referência 
Aurora. 

          

                  

 

11 
 

400,000 
 

PCT 
 

BISCOITO DOCE MARIA: Tipo Maria, pacotes de 370 
gramas, contendo 2 pacotes de 185 gramas cada. Com 
dupla embalagem, crocante, não quebradiço. Ingredientes: 
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, amido, açúcar invertido, sal, soro 
de leite em pó, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e 
bicarbonato de amônio, emulsificante, lecitina de soja, 
aromatizante, acidulante acido láctico, melhorador de 
farinha. 

 

7,1300 
 

2.852,00 
  

                 

                  

 

12 
 

800,000 
 

PCT 
 

BISCOITO DOCE ROSCA DE CALDA: Biscoito doce sabor 
baunilha com calda. Peso líquido 340 gramas. Industria 
brasileira. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, amido de 
milho, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento químico 
(bicarbonato de amônio), melhorador de farinha 
(metabissulfito de sódio), emulsificante (lecitina de soja) e 
aromatizante. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM 
DERIVADOS DE TRIGO E SOJA. 

 

7,0600 
 

5.648,00 
  

                 

                  

 

13 
 

800,000 
 

PCT 
 

BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA: Sabor coco e 
chocolate. Pacote de 800 gramas. Contém glúten. 
Embalagem deverá constar tabela de informação 
nutricional, data de fabricação e prazo de validade de no 
mínimo 6 meses. Entregue conforme cronograma da 
merenda escolar. 

 

7,7600 
 

6.208,00 
  

                 

                  

 

14 
 

600,000 
 

PCT 
 

BISCOITO SALGADO SALT PLUS: Biscoito salgado Salt 
plus original – pacotes com peso líquido de 360 gramas 
contendo 3 unidades de 120 gramas. Ingredientes: Farinha 
de Trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura 
vegetal, açúcar invertido, açúcar, glucose de milho, sal, 
extrato de malte, soro de leite, fermento químico, 
melhorador de farinha metabissulfito de sódio. CONTEN 
GLUTEN. Embalagens apresentando data de fabricação, 
lote e prazo de validade. 

 

8,1300 
 

4.878,00 
  

                 

                  

 

15 
 

200,000 
 

UN 
 

CAFÉ SOLÚVEL  Solúvel, granulado, em embalagem de 
vidro com peso líquido de 200g, com tampa que possibilite 
vedar o produto após sua abertura, com 100% de pureza. 
Não deve apresentar sujidade, umidade, rendimento 
insatisfatório, misturas e peso insatisfatório. Deve ter sabor 
característico. Na embalagem deverá conter as seguintes 
informações: indicação do fabricante, produto, peso, 
ingredientes, data de fabricação e validade de no mínimo 6 
meses a partir da data da entrega. Apresentar o selo da 
ABIC. Ingredientes: 100% café. Subtipo: tradição, matinal, 
descafeinado. 

 

19,6900 
 

3.938,00 
  

                 

                  

 

16 
 

40,000 
 

UN 
 

CALDO DE GALINHA: Preparo para Caldo sabor Galinha 
Caipira. Ingredientes: Gordura vegetal, amido, açúcar, 
água, cúrcuma, salsa, cebola, alho, carne de galinha, 
pimenta-branca, realçadores de sabor glutamato de sódio e 
inosinato de sódio, espessante goma xantana, 
aromatizantes e corante caramelo III. NÃO CONTÉM 
GLÚTEN. CONTÉM DERIVADO DE SOJA. Peso líquido de 
57 gramas contendo 6 tabletes. 

 

4,3900 
 

175,60 
  

                 

                  

 

17 
 

1.200,000 
 

KG 
 

CARNE BOVINA EM PEDAÇOS - COXÃO MOLE: 
congelada em cubos limpa, com aspecto próprio da 
espécie, não amolecida nem pegajosa, com cor própria da 
espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, com 
odor próprio. RECORTE DE COXÃO MOLE DE 
APROXIMADAMENTE 5KG. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 
número de lote, data de validade, data de 
empacotamento/fabricação, fornecedor e produto contigo, 
bem como a quantidade do produto, número de registro no 
Mínistério da  Agricultura, com inspeção Municipal,  

 

51,2900 
 

61.548,00 
  

                 



                  

          

 
 

  
 

                  

       

Estadual ou Federal. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 60 dias a partir da data de  entrega na unidade 
requisitante. 

          

                  

 

18 
 

1.600,000 
 

KG 
 

CARNE BOVINA SEM OSSO MOÍDO – De 1ª qualidade, a 
carne deve ser de patinho ou coxão mole com 3 a 4% de 
gordura, em pacotes de 1 kg. Congelada. Com aspecto 
próprio, não pegajoso, cor própria, sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabores próprios. AUSÊNCIA DE 
SANGUE EM EXCESSO ACUMULADO NA CARNE. Na 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informação nutricional, número 
de lote, quantidade do produto, número do registro no 
ministério da Agricultura, com inspeção Municipal, Estadual 
ou Federal. O produto deverá apresentar validade mínima 
de 20 dias a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. Não serão recebidos pacotes descongelados 
pingando sangue. 

 

37,6600 
 

60.256,00 
  

                 

                  

 

19 
 

1.000,000 
 

KG 
 

CARNE SUINA, PERNIL OU LOMBO SEM OSSOS, IN 
NATURA, SEM PELE E SEM GORDURA, CORTADA EM 
CUBOS: congelada, cor rosada, característica, sem 
gordura, odor e sabor característico, com ausência de 
sujidades, parasitas e larvas ou qualquer substancia 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma 
alteração. Embalagem atóxica de 1kg. Na embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedencia, informação nutricional, número de lote, 
quantidade do produto, número do Registro no Ministério da 
Agricultura com inspeção Municipal, Estadual ou Federal. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 20 dias a 
partir da data de entrega na unidade requisitante. Não 
serão recebidos pacotes congelados pingando sangue. 

 

27,8300 
 

27.830,00 
  

                 

                  

 

20 
 

200,000 
 

KG 
 

CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL – NÃO PODE SER 
ACHOCOLATADO – TEM QUE SER CACAU EM PÓ. 
Ingredientes básicos: cacau em pó com açúcar. Deverá 
conter no mínimo 50% de cacau em pó. Não deverá 
apresentar (problemas com homogeneidade, diluição 
inadequada, excesso de açúcares, misturas inadequadas 
ao produto). Presença de impurezas, formação de grumos, 
cheiro forte e intenso, coloração não característica. 
Embalagem apropriada e hermeticamente fechada, atóxica, 
com capacidade de 1 kg. Validade mínima de 5 meses, a 
partir da data de entrega. 

 

29,1600 
 

5.832,00 
  

                 

                  

 

21 
 

80,000 
 

PCT 
 

CONDIMENTO COLORÍFICO EM PÓ DE PRIMEIRA: 
Colorífico em pó fino, de coloração avermelhada e sem 
presença de sujidade ou materiais estranhos, embalagem 
de polietileno, transparente, resistente. Produto obtido de 
frutos maduros de urucum, limpos, dessecados e moídos, 
com aspecto de cor, cheiro e sabor próprio. Ingredientes: 
farinha de milho, óleo de soja, sal e pasta de urucum. 
Deverá conter validade de 06 a 12 meses, com dizeres de 
rotulagem, data de fabricação e data de validade. Entregue 
em pacotes de 500gr. 

 

5,2900 
 

423,20 
  

                 

                  

 

22 
 

310,000 
 

POTE 
 

CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NATA): 
Homogeneizado. Embalagem em potes (pet) de plástico, 
contendo 300 gramas, não será aceito em embalagem 
plástica. Composição: Gordura láctea: mínimo 45%. 
Características sensoriais: Cor: branca ou levemente 
amarelada. Sabor e odor: característicos, suaves, não 
rançosos nem ácidos, sem sabores ou odores estranhos. 
Textura: firme, untuosa, com bom espalhamento. 
Aparência: brilhante, sem apresentação de grumos, sem 
soro aparente. A rotulagem deverá conter todas as 
informações nutricionais, nome e/ou marca, data de 
fabricação e prazo de validade mínima de 30 dias a partir 
da data de entrega do produto. 

 

11,6600 
 

3.614,60 
  

                 

                  

 

23 
 

400,000 
 

UN 
 

CUCA ARTESANAL: Produzida de forma artesanal, de 1ª 
qualidade, com recheio de chocolate, doce de leite e limão.  

 

15,1600 
 

6.064,00 
  

                 



                  

          

 
 

  
 

                  

       

Tamanho da forma de pão caseiro. Produzida em 
estabelecimentos certificados e autorizados pela vigilância 
Sanitária. Produzida no máximo um dia antes da entrega. A 
embalagem deve ser de plástico transparente e atóxico 
específica para alimentos, contendo, peso data de 
fabricação e prazo de validade e informação nutricional de 
acordo com a legislação vigente. 

          

                  

 

24 
 

80,000 
 

KG 
 

FARINHA DE MILHO: o produto deve ser íntegro, em 
embalagens de 1kg; com sabor e odor agradável. Conforme 
certificado orgânico. 

 

5,0600 
 

404,80 
  

                 

                  

 

25 
 

160,000 
 

PCT 
 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL – Tipo I. Pacotes de 5 kg, 
fortificada com ferro e ácido fólico. Contendo 100% trigo, 
glúten natural de trigo, sem aditivo químico. Especificidade 
de uso: preparo de pães caseiros diversos, bolos e 
biscoitos. Não deverá apresentar cor escura ou mistura com 
outras farinhas, formação de grumos (umidade), resíduos 
ou impurezas, nem rendimento insatisfatório. Os rótulos 
devem conter as instruções de fabricação de no máximo 30 
dias e prazo de validade de no mínimo 6 meses, lote do 
produto e tabela com informações nutricionais. 

 

23,6600 
 

3.785,60 
  

                 

                  

 

26 
 

200,000 
 

LAT 
 

FERMENTO QUÍMICO EM PÓ: O produto deverá 
apresentar as seguintes características: fermento químico, 
em pó, para elaboração de bolos. Lata de 250 gramas. 
Deverá conter vedação entre a tampa e o produto. A 
embalagem deverá estar intacta, sem ferrugem/ amassada 
e/ou vazamento. Com data de fabricação, lote do produto e 
prazo de validade de no mínimo 4 meses. Não deverá 
conter glúten. Ingredientes: amido de milho geneticamente 
modificado, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e 
carbonato de cálcio. Com tampa medidora. Indústria 
Brasileira e com registro nos órgãos competentes. 

 

8,4600 
 

1.692,00 
  

                 

                  

 

27 
 

800,000 
 

KG 
 

FILÉ DE COXA/ SOBRECOXA SEM DORSO – Sem osso, 
congelada, firme e sem manchas, peça lisa e com 
coloração clara, sem excesso de gelo, com pele aderente, 
empacotada com embalagem plástica transparente, 
resistente e atóxica, limpa, não violada, que garanta a 
integridade do produto. Devem estar congeladas, livres de 
qualquer substância contaminante que possa alterá-las ou 
encobrir alguma alteração. Odor e sabor próprios. Sem 
sujidades, apenas a carcaça. A embalagem deverá conter 
os dados de identificação, procedência, número de lote, 
quantidade do produto, número do registro no Ministério da 
Agricultura e carimbo do SIF. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 4 meses a partir da data de entrega. 

 

20,4900 
 

16.392,00 
  

                 

                  

 

28 
 

1.100,000 
 

KG 
 

FILÉ DE PEITO EM CUBOS - CORTES CONGELADOS DE 
PEITO DE FRANGO (filé do peito em cubos) soltinhos,  
sem manchas, com coloração clara, sem excesso de gelo, 
sem pele, empacotada com embalagem plástica 
transparente, resistente e atóxica, limpa, não violada, que 
garanta a integridade do produto. Devem estar congeladas, 
livres de qualquer substancia contaminante que possa 
alterá-la ou encobrir alguma alteração. Odor e sabor 
próprios. Sem sujidades, apenas a carcaça. A embalagem 
deverá conter os dados de identificação, procedencia, 
numero de lote, quantidade do produto, numero  do registro 
no Ministério da Agricultura com carimbo SIF. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 4 meses a partir da 
data de entrega. Embalagens de 1kg. 

 

33,4900 
 

36.839,00 
  

                 

                  

 

29 
 

80,000 
 

KG 
 

GELATINA EM PÓ – Em pó de diversos sabores, 
embalagem de polietileno, pacotes 1 kg. Ingredientes: 
Açúcar cristal, gelatina em pó comestível, acidulante (ácido 
fumárico), sal, aromatizante (aroma natural do sabor), e 
corantes artificiais amarelo tartrazina, amarelo crepúsculo, 
azul indigotina. Não conter glúten. Acondicionada em sacos 
plásticos, íntegros e resistentes, acondicionados em caixas 
limpas, íntegras e resistentes. A embalagem deverá conter  

 

17,8600 
 

1.428,80 
  

                 



                  

          

 
 

  
 

                  

       

externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data de entrega. 

          

                  

 

30 
 

100,000 
 

KG 
 

GRANOLA  TRADICIONAL -  Embalagem de 1 kg 
Ingredientes: Flocos de aveia, flocos de milho, melado de 
cana, uva passa, óleos vegetais (milho e ou girassol e ou 
algodão), açúcar mascavo, fibra de trigo, flocos de cereais, 
extrato de malte, coco ralado, gergelim, mix de vitaminas e 
minerais (cálcio, vitaminas C, B3, E, zinco, vitaminas B2, 
B6, B1, B5, A e D) e aroma. ALÉRGICOS: CONTÉM AVEIA 
E DERIVADOS DE TRIGO E DE CEVADA. PODE 
CONTER CENTEIO, AMÊNDOA, AMENDOIM, CASTANHA 
DE CAJU, CASTANHA DO PARÁ, AVELÃ, MACADÂMIA, 
NOZ, PECÃ, PISTACHE, PINOLI, CASTANHAS E SOJA. 
CONTÉM GLÚTEN. Adicionado de 10 vitaminas e minerais, 
Rico em fibras, Baixo teor de gorduras saturadas, 0% 
gordura trans, Baixo teor de sódio. 

 

20,1600 
 

2.016,00 
  

                 

                  

 

31 
 

1.600,000 
 

KG 
 

LARANJA PARA SUCO - BAIXA ACIDEZ: Características 
Gerais: De 1ª qualidade, casca sã, firme, sem rachaduras, 
murcha, sem defeitos físicos ou dano mecânico. A polpa 
deve estar intacta e firme. Deve apresentar-se em início de 
maturação. Deve ser fresca, atingido o grau máximo ao 
tamanho (médio), aroma, cor e sabor próprio da espécie e 
variedade. Não deve conter substâncias terrosas, sujidades 
ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca. De 
colheita recente. Acondicionadas em caixas 
adequadamente higienizadas. 

 

5,0900 
 

8.144,00 
  

                 

                  

 

32 
 

2.600,000 
 

LT 
 

LEITE INTEGRAL UHT - Características Técnicas: Leite 
integral fluido, processado em usina de beneficiamento 
através do sistema UHT (Ultra High Temperature) com 
fiscalização permanente. O produto deve apresentar cor 
branca interior e sabor característico. Contendo 1 litro. 
Embalagem tetra pack. Deverá trazer as informações 
gerais, data de fabricação e validade bem visíveis e claras. 
O produto não deverá apresentar sujidade, corpo estranho 
ao produto, cor não característica do produto, sabor ácido 
intenso ou que não seja característico do produto. Prazo de 
validade: Mínimo de 120 dias. 

 

6,3900 
 

16.614,00 
  

                 

                  

 

33 
 

300,000 
 

LT 
 

LEITE INTEGRAL UHT ZERO LACTOSE: Características 
Técnicas: Leite integral fluido, processado em usina de 
beneficiamento através do sistema UHT (Ultra High 
Temperature) com fiscalização permanente. O produto deve 
apresentar cor branca interior e sabor característico. 
Contendo 1 litro. Embalagem Tetra Pack. O produto deve 
ser zero lactose. Deverá trazer as informações gerais, data 
de fabricação e validade bem visíveis e claras. O produto 
não deverá apresentar sujidade, corpo estranho ao produto, 
cor não característica do produto, sabor ácido intenso ou 
que não seja característico do produto. Prazo de validade: 
Mínimo de 120 dias. 

 

8,3600 
 

2.508,00 
  

                 

                  

 

34 
 

450,000 
 

KG 
 

LINGUIÇA DE FRANGO: Sem gordura, somente carne de 
frango na composição. Ingredientes: carne de frango, 
empacotada a vácuo em embalagem plástica de 1 kg. Com 
certificado de Inspeção Estadual ou Federal. Prazo de 
validade de no mínimo 6 meses. 

 

23,1900 
 

10.435,50 
  

                 

                  

 

35 
 

1.200,000 
 

KG 
 

MAÇÃ GALA: Categoria 1, ou seja, as frutas deverão ser 
fisiologicamente desenvolvidas, com tolerância de defeitos 
muito leves, que não prejudicam as características próprias 
das frutas e coloração tal que lhes permita suportar 
transporte, manipulação e conservação adequada para 
consumo mediato e imediato. Com polpa intacta e firme, 
apresentando, tamanho e coloração uniforme. Não deverá 
conter manchas, pancadas, bolores, sujidades, ferrugem, 
sardas e/ou granizadas, murchas, ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência e qualidade. 
Acondicionamento em caixas devidamente higienizadas.  

 

10,4300 
 

12.516,00 
  

                 



                  

          

 
 

  
 

                  

       

Tamanho de 100 a 125, encarteladas. 
          

                  

 

36 
 

400,000 
 

UN 
 

MACARRÃO INDUSTRIALIZADO TIPO PARAFUSO 
Contendo os seguintes ingredientes: sêmola de trigo 
fortificada com ferro e ácido fólico, corantes naturais 
urucum e cúrcuma. Deverá ser fabricada a partir de 
matérias-primas limpas, isentas de matérias terrosas, 
parasitas e larvas. As massas ao serem colocadas na água 
não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar 
fermentadas ou rançosas. Na embalagem não poderá haver 
outros tipos de macarrão. Embalagem plástica transparente 
e resistente, limpa e e bem vedada. Embalagens de 500 
gramas. Deve conter registros conforme prevê a lei e selo 
de qualidade. Deve conter data de fabricação e prazo de 
validade de no mínimo 06 meses. 

 

4,8600 
 

1.944,00 
  

                 

                  

 

37 
 

550,000 
 

KG 
 

MAMÃO FORMOSA: Com 80 a 90% de maturação, 
classificado tipo exportação. Íntegro, sem manchas e 
mofos, sem rupturas e/ou pancadas na casca, devem 
apresentar características do cultivar bem definidas, 
estarem fisiologicamente desenvolvidas, bem formados, 
limpos, ou seja, com brilho livre de sujidades, com 
coloração própria, livres de pragas e doenças e estarem em 
perfeitas condições de conservação e maturação, livre de 
resíduos de fertilizantes. Acondicionadas em caixas 
adequadamente higienizadas. 

 

11,5900 
 

6.374,50 
  

                 

                  

 

38 
 

1.600,000 
 

KG 
 

MANGA: Características Gerais: de forma alongada, ovóide 
ou arredondada, casca esverdeada com manchas amarelas 
ou róseas quando maduro. Polpa carnosa, suculenta 
comestível, de coloração amarela ou amarelo-alaranjada, 
podendo ser fibrosa conforme algumas variedades. Fruta 
com polpa firme, intacta, isenta de enfermidades, de boa 
qualidade. Acondicionadas em caixas adequadamente 
higienizadas. COM ETIQUETAS DE PESO. 

 

6,0600 
 

9.696,00 
  

                 

                  

 

39 
 

600,000 
 

PCT 
 

MASSA PARA PASTEL - Farinha de Trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, água, óleo de soja, sal, açúcar, corante 
natural de urucun e conservadores: sorbato de potássio e 
propionato de cálcio. Contén Glúten. Alérgicos: Contén 
Derivados de trigo e soja. Embalagem de 500 gramas. 
Validade Mínima de 60 dias. 

 

8,8900 
 

5.334,00 
  

                 

                  

 

40 
 

1.200,000 
 

KG 
 

MELÃO: Pingo de Mel: De Primeira qualidade, amarelo, 
casca sã, firme, sem rachaduras, sem danos físicos ou 
mecânicos. Devendo estar bem desenvolvidos e maduros, 
devendo apresentar 80 a 90% de maturação, livre de 
resíduos de fertilizantes. Acondicionadas em caixas 
adequadamente higienizadas, COM ETIQUETAS DE 
PESO. 

 

6,2600 
 

7.512,00 
  

                 

                  

 

41 
 

200,000 
 

UN 
 

MILHO VERDE EM CONSERVA: Embalagem sachê 
contendo peso líq. 200 g. Características organolépticas: 
cor amarela, odor e sabor característico do produto e 
textura macia. Na embalagem deve constar, data de 
fabricação e validade. Informações nutricionais: Prazo de 
validade 24 meses a partir da entrega. 

 

4,9300 
 

986,00 
  

                 

                  

 

42 
 

600,000 
 

UN 
 

OLÉO DE SOJA: Embalado em garrafas pet, contendo 900 
ml, limpas, bem lacradas, não amassadas, sem 
estufamentos, resistentes, que garantam a integridade do 
produto até o momento do consumo. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data 
de fabricação e validade, quantidade do produto e registro 
no Ministério da Saúde. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. Devem ser entregues em 
caixas de papelão resistentes com 20 unidades pets. 

 

10,9600 
 

6.576,00 
  

                 

                  

 

43 
 

600,000 
 

DUZ 
 

OVOS: Ovos de galinha caipira, vermelhos, médios, fresco, 
casca firme, intacta, lisa e limpa. Não deve apresentar 
rachadura/trincado. Deve ser entregue em embalagem de 
dúzia, em caixa atóxica. Deverá estar devidamente  

 

10,3300 
 

6.198,00 
  

                 



                   

           

 
 

  
 

                   

        

rotulada, conforme legislação vigente. Possuir registro nos 
órgãos de Inspeção sanitária. Validade de no mínimo 20 
dias a partir da entrega do produto. 

          

                   

  

44 
 

1.200,000 
 

KG 
 

PÃO DE CACHORRO-QUENTE:  Pão com massa de 
farinha de trigo, enriquecida com ácido fólico, açúcar e sal, 
fermento biológico, estabilizantes. Não deve apresentar 
tamanho irregular, e deve estar com massa íntegra e sem 
amassamento, queimaduras ou manchas escuras no 
produto. Embalado em pacotes de polietileno fino 
transparente com no mínimo 20 unidades de 
aproximadamente 50 gramas cada unidade. O pacote 
deverá estar fechado e com informações dos dados de 
identificação procedência/fornecedor, data de fabricação e 
prazo de validade. 

 

21,9600 
 

26.352,00 
  

                  

                   

  

45 
 

1.200,000 
 

PCT 
 

PÃO FATIADO BRANCO E INTEGRAL: Linha sanduíche, 
acondicionado em embalagens plástica especial para 
alimentos, em pacotes com 20 fatias, transparente, 
resistente, íntegra e especial para alimentos. A Embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, data de fabricação com no máximo um dia 
antes da entrega. 

 

14,8600 
 

17.832,00 
  

                  

                   

  

46 
 

400,000 
 

UN 
 

PEPINO EM CONSERVA: Em vidros peso líquido 560g. 
CONDIÇÕES DE ENTREGA: Conforme o cronograma 
encaminhado pela Nutricionista; o mesmo estará 
especificado com: Data, Horário, Local de Entrega e 
Quantidade. 

 

8,8900 
 

3.556,00 
  

                  

                   

  

47 
 

800,000 
 

PCT 
 

POLVILHO AZEDO: Sem glúten, 100% mandioca e deve 
estar IMPRESSO NA EMBALAGEM. Produto livre de 
substâncias terrosas, parasitas, larvas e detritos de animais 
ou vegetais. Embalagem de 500 g, polietileno atóxico, com 
data de fabricação e prazo de validade, deverá estar 
íntegro, sem rupturas, pacotes limpos não violados, 
resistentes que garantam a integridade do produto até o 
momento do consumo. Deve conter informação nutricional e 
registro nos órgãos competentes. 

 

6,2600 
 

5.008,00 
  

                  

                   

  

48 
 

800,000 
 

UN 
 

PRESUNTO COZIDO:  SEM CAPA DE GORDURA, 
FATIADO. PESO LÍQUIDO bandejas de 200 gramas. 
Embalagens contendo prazo de validade e data de 
fabricação. 

 

9,7300 
 

7.784,00 
  

                  

                   

  

49 
 

600,000 
 

KG 
 

QUEIJO MUSSARELA: de 1ª qualidade. FATIADO 
Embalagem original contendo 1 a 2kg cada peça, 
transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que 
garanta a integridade do produto até o momento do 
consumo. Rotulagem obrigatória seguindo legislação 
específica. Validade mínima de 30 dias. Registro SIE ou 
SIF. 

 

48,3300 
 

28.998,00 
  

                  

                   

  

50 
 

800,000 
 

UN 
 

REQUEIJÃO CREMOSO: Linha Profissional - Peso Líquido 
de 200 gramas, saschê. Com Textura cremosa, lisa e 
brilhante. Produto apresenta leite pasteurizado através da 
avançada tecnologia. Apresenta sabor suave, levemente 
salgado e consistência cremosa. 

 

9,4300 
 

7.544,00 
  

                  

                   

  

51 
 

200,000 
 

KG 
 

SAL iodado. Características técnicas: não devem 
apresentar sujidade, umidade, misturas inadequadas ao 
produto. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em 
pacotes de 1 kg, em polietileno transparente. Prazo de 
validade: mínimo de 11 meses. Data de fabricação: máximo 
de 30 dias. A rotulagem deve conter no mínimo as 
seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, 
data de validade, lote e informações nutricionais. 

 

3,1600 
 

632,00 
  

                  

                   

  

52 
 

200,000 
 

FR 
 

VINAGRE DE VINHO TINTO:  Produto alimentício, 
acondicionado em embalagens de 750 ml. Embalagem 
contendo  informação nutricional, data de fabricação e 
prazo de validade. Registro em órgão competente. 

 

5,8400 
 

1.168,00 
  

                  

                   

  

(Valores expressos em Reais R$) 
 

Total Geral: 
  

515.077,60 
 

 

 

 


