
PREGÃO PRESENCIAL – EDITAL N° 08/2020 

 

 

 
 

MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2020 
 

 
 

APrefeitura Municipal de Pescaria Brava/SC, situada à Rod. SC 437, Km 8, s/nº - 
Centro - Pescaria Brava - SC, informa que encontra-se aberta licitação na modalidade 
pregão, tipo menor preço por item, visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES 
DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA.Rege a presente 
licitação, a Lei Federal 10.520/02, a Lei Federal nº 8.666/93 e a Lei Complementar nº 
123/2006. 

Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem: 

Recebimento do envelope de proposta e do envelope de habilitação: 

às 08:00 do dia 29/05/2020; 

Limite para impugnação ao edital: 

13:00 do dia 27/05/2020; 

Início da Sessão Pública do pregão: 

às 08:00 do dia 29/05/2020; 

Poderão participar da licitação, pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao 
objeto licitado, observadas as condições constantes do edital. 

As dúvidas pertinentes a presente licitação poderão ser esclarecidas pelo Setor de 
Licitações, nos seguintes endereços: 

  
 Telefone: (48)3647-6312 
 E-mail: licitacao@pescariabrava.sc.gov.br 

 Endereço: Rod. SC 437, Km 8, s/nº - Centro - Pescaria Brava - SC 
 

I – DOOBJETO 

1.1 Constitui objeto desta licitação o REGISTRO DE PREÇOS para eventual 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES 
DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA, conforme descrito 
no Anexo I desteEdital. 
 

1.2 As quantidades constantes no Anexo I são estimativas de contratação durante 
a vigência da Ata de Registro de Preços, não estando a Administração obrigada a contratar 
em sua totalidade. Trata-se, pois, de faculdade da Administração Municipal contratar ou 
não, ou ainda, contratar maior quantidade, se houver necessidade. 

 
II – DAS DOTAÇÕESORÇAMENTÁRIAS 

2.1 – A despesa para eventual aquisição do objeto licitado correrá por conta das 
dotações orçamentárias da entidade requisitante. 

mailto:licitacao@pescariabrava.sc.gov.br
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III – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de 
Preços, na forma do Anexo IV e nas condições previstas nesteEdital. 

3.2 A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência de 12 
(doze) meses, a partir da data da suaassinatura. 

 
IV - DAS CONDIÇÕES DEPARTICIPAÇÃO 

4.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as 
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes neste edital e seusanexos; 

4.2 É vedada a participaçãode: 

a) empresas declaradas inidôneas por ato de qualquer autoridade competente paratanto; 

b) empresas impedidas de licitar ou contratar com o Município de Pescaria Brava-SC; 

c) empresas em processo de falência declarada, concordada ou recuperação 
judicial, ou em regime deconsórcio. 
 

 
V – DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 

 
5.1 As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 2(dois) 

dias úteis antes da data fixada para o fim do recebimento das propostas, no Departamento 
de Licitações do Município de Pescaria Brava, situado na Rod. SC 437, Km 8, s/nº - Centro - 
Pescaria Brava - SC. 

5.2 Caberá à Autoridade Competente decidir sobre a impugnação no prazo de 
2(dois) úteis dias após o limite de envio deimpugnações. 

5.3 Em caso de deferimento da impugnação contra o ato convocatório, será 
tomada uma das seguintes providências: 

a) Anulação ou revogação do edital; 

b) Alteração e republicação do edital, reabertura do prazo de envio de propostas, 
alteração da data da sessão pública dopregão; 

c) Alteração no edital(retificação/errata) e manutenção do prazo de envio de 
propostas e da data da sessão pública do pregão, nos casos em que, inquestionavelmente, 
a alteração não tenha afetado a formulação das propostas. 

 

VI – DAPROPOSTA 

6.1 A proposta deverá ser apresentada em envelope fechado, até o horário e data 
definido no preâmbulo do edital, contendo em sua parte externa, além do nome da 
proponente,os seguintes dizeres: 

Envelope nº 1 – Proposta Município de Pescaria Brava/SC 

Departamento de Compras, Licitações  

Pregão Presencial nº 08/2020 

REGISTRO DE PREÇOS para eventual CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM 
DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE 
PESCARIA BRAVA. 

6.2 A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às 
expressões técnicas de uso corrente, preferencialmente com suas páginas numeradas 
sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada 
pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se aprocuração. 
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6.3 A proposta de preço deverá conter os seguinteselementos: 

a) nome do proponente, endereço completo, telefone, CNPJ e inscrição estadual 
e/oumunicipal; 

b) número doPregão; 

c) paraolicitantequevierparticipar,adescriçãodo(s)objeto(s)ofertado(s),emconformida
decom o Anexo I, contendo a marca, se for o caso, o preço unitário por item, em moeda 
corrente nacional, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo 
financeiro ou previsão inflacionária. No preço proposto deverão estar incluídas, além do 
lucro, todas as despesas, tributos e custos, diretos ou indiretos, relacionadas com o 
fornecimento do objeto da presentelicitação; 

d) prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta)dias. 
 

 
VII – DAHABILITAÇÃO 

7.1 Os documentos para habilitação deverão ser apresentados em envelope 
fechado, até o horário e data definidos no preâmbulo do edital, contendo em sua parte 
externa, além do nome da proponente, os seguintesdizeres: 

Envelope nº 2 – Habilitação Município de Pescaria Brava/SC 

Departamento de Compras, Licitações  

Pregão Presencial nº 08/2020 

REGISTRO DE PREÇOS para eventual CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM 
DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE 
PESCARIA BRAVA.  

 
7.2 Os documentos necessários ao credenciamento e à habilitação deverão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas 
ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da 
Equipe deApoio. 

7.3 Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de 
validade. Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 60 
(sessenta) dias contados a partir da data de emissão, exceto àqueles previstos em lei, os 
documentos quanto a habilitação jurídica e a emissão do CNPJ que poderá ser verificada 
sua situação regular conforme item 7.6,“a”. 

7.4 O envelope deverá conter os seguintesdocumentos: 

7.5 Quanto à qualificaçãojurídica: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual (dispensável em caso de 
apresentação deste documento para o credenciamento do proponente durante a 
sessãopública); 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais (dispensável em caso de 
apresentação deste documento para o credenciamento do proponente durante a 
sessãopública); 

c) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades 
por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem 
(dispensável em caso de apresentação deste documento para o credenciamento do 
proponente durante a sessãopública); 

d) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, quando a atividade assim oexigir. 

7.6 Quanto à regularidade fiscal eTrabalhista: 
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a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), com 
situação regular perante a SRF – Secretaria da ReceitaFederal; 

b) Certidão Negativa da Dívida Ativa da União e de Quitação de Tributos e 
Contribuições Federais – conjunta (administrado pela Secretaria da ReceitaFederal); 

c) Certidão Negativa de Débitos – CND (emitida pela PrevidênciaSocial); 

d) Certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços 
(FGTS) - (emitida pela Caixa EconômicaFederal); 

 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através de Certidão (CND) 
expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda do domicílio ou sede dolicitante; 

f) Certidão Negativa de Débitos Municipais do domicílio ou sede dolicitante; 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas(CNDT). 

7.7 Outrasexigências: 

a) Declaração de cumprimento ao disposto no XXXIII do artigo 7° da Constituição 
Federal (conforme modelo constante no anexo III). 
 

 
VIII – DA SESSÃO PÚBLICA DOPREGÃO 

8.1 No horário e data definidos no preâmbulo do edital, o pregoeiro fará a abertura 
da sessão pública do pregão, procedendo aos seguintes atos, emsequência: 
 

 
CREDENCIAMENTO: 

8.2 O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro 
por um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar 
deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo identificar-
se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, bem como contrato 
social em cópia autenticada para fins de identificação do (s) representante (s) legal (is) da 
empresa. Juntamente com o credenciamento, deverá ser apresentada, ainda, a 
declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme modelo 
constante no anexo II. 

8.3 Para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123/2006, 
os representantes de microempresas e empresas de pequeno porte deverão credenciar-se 
e apresentar certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte (CERTIDÃO SIMPLIFICADA), fornecida pela Junta Comercial da sede 
do licitante, de acordo com a Instrução Normativa DNRC nº 103/2007, com validade de 60 
(sessenta) dias contados a partir da data de emissão. 

8.4 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, ou por meio de 
contrato social ou documento equivalente, nos casos de credenciamento do próprio sócio 
administrador ou empresário individual. 

8.5 Não será desclassificada a proposta em função do não credenciamento do 
proponente, porém o mesmo ficará impedido de participar da etapa de lances ou manifestar 
intenção de recurso. Todavia, deverá ser apresentada a declaração de cumprimento 
dos requisitos de habilitação (conformemodelo constante no anexo II). 

8.6 Depois de encerrada a etapa de credenciamento, não serão aceitos novos 
representantes dos proponentes na sessão pública, salvo na condição de ouvintes, sem 
poderes para efetuar lances ou manifestar intenção de recurso, exceto nos casos de 
necessidade de suspensão da sessãopública. 

 



PREGÃO PRESENCIAL – EDITAL N° 08/2020 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO: 

8.7 Os proponentes deverão apresentar declaração de que cumprem plenamente 
os requisitos para habilitação, conforme modelo disponível no Anexo II, juntamente com o 
credenciamento ou conforme previsto no item 8.5. É facultado ao proponente credenciado 
manifestar a declaraçãooralmente. 

8.8 As microempresas e empresas de pequeno porte estão dispensadas de 
apresentar a declaração prevista no item 8.7, desde que, cumprido o disposto no item 8.3 
deste edital, apresentem declaração de que cumprem os requisitos de habilitação, exceto 
quanto à regularidade fiscal, os quais serão cumpridos para fins de assinatura da ata de 
registro de preços, caso seja declarada vencedora docertame. 

Análise preliminar de aceitabilidade das propostas: 

8.9 O pregoeiro procederá à abertura das propostas e fará a análise quanto a 
compatibilidade do objeto ofertado em relação ao especificado no edital e quanto ao preço 
inexequível, baixando diligências caso sejam necessárias, e procederá à classificação das 
propostas para a etapa delances. 

Seleção das propostas para a etapa de lances: 

8.10 O pregoeiro selecionará as propostas para a etapa de lances obedecendo aos 
seguintes critérios: 

8.11 Primeiro critério: serão selecionadas a menor proposta e todas as demais que 
não sejam superiores a 10% da menorproposta; 

8.12 Segundo critério: não havendo pelo menos três propostas selecionadas no 
critério anterior, serão ainda selecionadas as menores propostas, até o limite de três, para a 
etapa delances. 

Etapa de lances: 

8.13 Tendo sido credenciado e a proposta selecionada, poderão os autores 
manifestar lances orais. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas 
selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior 
preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no 
caso de empate depreços. 

8.14 Os lances deverão ser formulados por preço unitário por item, em moeda 
corrente nacional, com duas casas decimais, em valores distintos e decrescentes em 
relação ao preço doautor. 

8.15 Poderá o pregoeiro estabelecer redução mínima em cada lance, bem como 
estabelecer tempo máximo para o proponente ofertar seulance. 

8.16 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 
desse item declinarem da formulação delances. 

8.17 Encerrada a etapa de lances, serão ordenadas as propostas selecionadas e 
não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se 
para as selecionadas o último preçoofertado. 

8.18 Ocorrendo empate previsto no art. 44, § 2º da Lei Complementar nº 123/06 
será assegurada a preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, desde que a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequenoporte. 

8.18.1 Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) superiores à proposta mais bemclassificada; 

Para fins de desempate, proceder-se-á da seguinteforma: 

I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 
em que será adjudicado em seu favor o objetolicitado; 
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II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do item 8.18.2I, serão convocadas as remanescentes que por ventura se enquadrem na 
hipótese do item 8.18.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo previsto no item 8.18.1, será 
realizado sorteio, entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhoroferta. 

8.18.3. Para as situações previstas no item 8.18 a microempresa e empresa de 
pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no 
prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena depreclusão. 

8.19 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas 
à obtenção de proposta mais vantajosa ao interessepúblico. 

8.20 Após a negociação, exitosa ou não, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da 
proposta, decidindo motivadamente a respeito. Não serão admitidos, após a etapa de 
lances e respectiva negociação, valores superiores aos previstos no anexo I desteEdital. 

Habilitação: 

8.21 O pregoeiro fará a abertura do envelope dos documentos de habilitação do 
licitante que tenha ofertado o menor lance para oitem. 

8.22 Os documentos serão rubricados pelo pregoeiro e pela equipe de apoio e 
serão anexados ao processo dalicitação. 

8.23 Havendo irregularidades na documentação que não permitam a habilitação, o 
proponente será inabilitado, procedendo o pregoeiro à habilitação do segundo proponente 
classificado, e assim sucessivamente em caso de inabilitação dosproponentes. 

8.24 A regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 
somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. 

8.24.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que este 
apresente algumarestrição. 

8.24.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a 
critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa. 

8.24.3 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, 
implicará em decadência do direto à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 81 da Lei 8666/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da ata de registro de preços, 
ou revogar alicitação. 
Recurso: 

8.25 Habilitado o proponente, o pregoeiro solicitará aos demais credenciados se 
desejam manifestar interesse em interporrecurso. 

8.26 Havendo interesse, o proponente deverá manifestar motivadamente sua 
intenção de interpor recurso, explicitando sucintamente suas razões, cabendo ao Pregoeiro 
deliberar sobre o aceite do recurso. 

8.27 A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os 
fatos e o direito que a proponente pretende que sejam revistos peloPregoeiro. 

8.28 O proponente que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito 
pelo Pregoeiro, disporá do prazo de 03 (três) dias para a apresentação do recurso, limitado 
às razões apresentadas durante a sessão pública, o qual deverá ser protocolado no 
Departamento de Licitações do Município, dirigido à Autoridade Competente. Os demais 
proponentes ficam desde logo intimados para apresentar as contrarrazões no prazo de 03 
(três) a contar do término do prazo do recorrente. A Autoridade Competente manifestará sua 
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decisão no prazo de 10 (dez) diasúteis. 

8.29 Encerrado o prazo para manifestação de recurso o Pregoeiro declarará 
encerrada a sessão pública dopregão. 

 

IX –DAADJUDICAÇÃO,HOMOLOGAÇÃOEASSINATURADAATADEREGISTRODEPREÇOS 

9.1 Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos 
proponentes quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro opinará sobre a adjudicação do 
objeto licitado, o que posteriormente será submetido à autoridadecompetente. 

9.2 No caso de interposição de recurso, caberá à Autoridade Competente, após 
decisão do recurso, opinar pela adjudicação do objetolicitado. 

9.3 A Autoridade Competente homologará o resultado da licitação, convocando o 
vencedor a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 5 (cinco) diasúteis. 

9.4 A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do 
prazo de validade de sua proposta, não apresentar situação regular ou se recusar 
injustificadamente a assinar a Ata de Registro de Preços, convidar os demais proponentes 
classificados, seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo. 

9.5 Decorrido o prazo do item 9.3, dentro do prazo de validade da proposta, e não 
comparecendo o proponente convocado para a assinatura da Ata de Registro de Preços, 
será ele havido como desistente, ficando sujeito às penalidades previstas na Lei nº 
10.520/02 e neste Edital. 

 
X – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DEPREÇOS 

10.1 AsobrigaçõesdecorrentesdestePREGÃO,consubstanciar-se-
ãoemAtadeRegistrodePreços, cuja minuta consta do AnexoIV. 

10.2 Homologadooresultadodalicitação,será(ão)encaminhada(s)à(s)licitante(s)venced
ora(s)a Ata de Registro de Preços para que seja (m) assinada (s) no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, a contar do seu recebimento, podendo ser mediante aviso de recebimento (AR) ou 
meio eletrônico, sob pena de decair do direito à futura contratação, sem prejuízo das 
penalidades previstas nesteEdital. 

10.3 A ata de registro de preços deverá ser assinada pelo representante legal da 
adjudicatária (diretor, sócio da empresa ou procurador), mediante apresentação do contrato 
social e, na hipótese de nomeação de procurador, também de procuração e cédula de 
identidade dorepresentante. 

10.4 A critério da administração, o prazo para assinatura da ata poderá ser 
prorrogado uma vez, desde que haja tempestiva e formal solicitação daadjudicatária. 

10.5 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir, nem aquisição dos produtos, facultando-se a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade decondições. 

 
XI – FORMA DE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DEPREÇOS 

11.1. A contratação, juntamente ao fornecedor registrado, será formalizada pelo 
Município por intermédio de contrato, com a consequente emissão da nota de empenho; 

11.1.1. Cada Contrato deverá conter, nomínimo: 
 

a) Número do Pregão e da Ata de Registros dePreços; 
b) A especificação e quantidade do objetopretendido; 
c) Os preços registrados, que deverão ser respeitados pelofornecedor; 
d) A dotação orçamentária que dará cobertura àdespesa; 
e) A destinação do objetoadquirido; 

 
 

11.1.2. O Contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, na 
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forma prevista no art. 62 da Lei 8.666/93. 
 

11.1.3. Os Contratos decorrentes deste processo licitatório, ou os 
instrumentos que os substituírem, terão vigência até 31 de dezembro do exercício 
financeiro em que forem firmados. 
 

11.2 Entrega 
 

11.2.1 O prazo para entrega dos materiais autorizados será de até15 (quinze) dias, 
a contar do recebimento pela empresa da Ordem deCompra. 
 

XII – DA REVISÃO DEVALORES 

12.1 O controle dos preços registrados será exercido com base na dinâmica do 
mercado, podendo caracterizar, justificadamente, redução ou elevação de seusvalores. 

12.1.1 Independentemente de solicitação, a Administração poderá convocar o 
licitante fornecedor, após a assinatura da Ata de Registro de Preços, para negociar a 
redução dos preços, mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificações 
indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços demercado. 

12.1.2 O licitante fornecedor poderá solicitar a revisão dos preços ou desonerar-se 
do compromisso ajustado, mediante comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro, 
outro motivo de força maior ou caso fortuito. 

12.1.2.1 A comprovação será feita por meio de documentos, tais como lista de preço 
de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, 
alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de desoneração 
docompromisso; 

12.1.2.2 Reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, a Administração 
formalmente revisará os preços ou desonerará o proponente em relação ao itemregistrado. 

12.2 As alterações decorrentes serão publicadas conforme legislação vigente. 

 
XIII – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DOPROPONENTE 

 

13.1 O proponente terá o seu registro de preços cancelado por intermédio de 
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampladefesa: 

13.1.1 A pedido,quando: 

a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência 
de casos fortuitos ou de forçamaior; 

b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da 
elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo doserviço. 

13.1.2 Por iniciativa da Administração, quando ofornecedor: 

a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 

b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no 
processolicitatório; 

c) Por razões de interesse público, devidamente motivadas ejustificadas; 

d) Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro dePreços; 

e) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos 
decorrentes da Ata de Registro dePreços; 

f) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos deladecorrentes. 

13.2 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará 
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o devido apostilamento naAta de Registro de Preços e informará aos proponentes a nova 
ordem de registro. 
 

XIV - DASPENALIDADES 

14.1 Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução 
imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente 
contratado às penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, além das previstas na 
Lei 8.666/93, de aplicação subsidiária, das quais se destacam: 

a) rescisão/cancelamento unilateral da Ata de Registro dePreços; 

b) impedimento de participar de licitações com o Município, no prazo de até 05 (cinco)anos; 

c) descadastramento do sistema de cadastro a que se refere o inciso XIV do artigo 
4º da Lei nº 10.520/2002, no prazo de até 05 (cinco)anos. 

d) multa de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) do valor do contrato, por dia 
útil de atraso injustificado na execução do mesmo, observado o prazo máximo de 10 (dez) 
diasúteis; 

e) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, pela 
recusa injustificada do adjudicatário em assiná-la, ou sobre o valor na nota de empenho 
correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não 
executado pelofornecedor; 

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração PúblicaMunicipal. 

14.2 Os valores das multas aplicadas previstas nas alíneas do item anterior 
poderão ser descontados dos pagamentos devidos pelaAdministração. 

14.3 Da aplicação das penas caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmolocal. 

14.4 O recurso ou o pedido de reconsideração relativos às penalidades acima 
dispostas será dirigido a autoridade que praticou o ato, o qual decidirá o recurso no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) diasúteis. 

 
XV – DAS DISPOSIÇÕESFINAIS 

15.1 Os envelopes de habilitação não abertos estarão disponíveis no 
Departamento de Licitações para retirada por seus respectivos proponentes, no prazo de 
trinta dias após a assinatura do contrato decorrente da licitação. Caso não sejam retirados 
no prazo anterior, serãoinutilizados. 

15.2 Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem 
documentação ou proposta relativa ao presentepregão. 

15.3 A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de 
interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, 
no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado. 

15.4 O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo 
Pregoeiro e Equipe deApoio. 

15.5 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

15.6 No interesse do Município, sem que caiba às participantes qualquer recurso 
ou indenização, poderá a licitação ter: 

a) adiada suaabertura; 

b) alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização dalicitação. 

15.7 Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, 
elegem as partes o Foro da cidade de Laguna, com renúncia expressa a qualquer outro por 
mais privilegiado  . 



PREGÃO PRESENCIAL – EDITAL N° 08/2020 

 

 

15.8 Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente 
Edital poderão ser obtidos junto ao Departamento de Licitações pelo telefone: (048) 3647-
6312, nos dias úteis, em horário de expediente, qual seja, das 07:00 às 13:00horas. 

15.9 Fazem parte desteEdital: 

a) Anexo I – Itens e preço médio do edital; 

b) Anexo II – Declaração de cumprimento aos requisitos de habilitação(modelo); 

c) Anexo III – Declaração de cumprimento ao disposto no XXXIII do artigo 7° da 
Constituição Federal(modelo); 

d) Anexo IV – Minuta da Ata de Registro dePreços; 

 
15.10 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da licitante 

vencedora, farão parte integrante da Ata de Registro de Preços, independentemente de 
transcrição. 

15.11 A participação da proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os 
termos deste Edital, independente de declaração expressa. 
 

 
Pescaria Brava, 23 de abril 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITO MUNICIPAL 



PREGÃO PRESENCIAL – EDITAL N° 08/2020 

 

 

 

ANEXO I 
ITENS E PREÇO MÉDIO DO EDITAL 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual CONTRATAÇÃO DE PESSOA 

JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO 
MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
PREÇO 

UNIT 
PREÇO 
TOTAL 

1 

ABACAXI - PESO MIN. 1 KG - 
Produto limpo, de boa qualidade, 
tamanho médio, peso mínimo de 1kg, 
sem defeitos e/ou danos, 
suficientemente desenvolvidos, com 
aspecto, aroma e sabor típicos da 
variedade e uniformidade no tamanho 
e na cor, apresentando grau médio de 
maturação que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a 
conservação em condições 
adequadas para o consumo. Não 
serão permitidas rachaduras, 
perfurações, amassados e cortes. 
Embalagem: o produto deve estar 
identificado/etiquetado, pesado e 
embalado em sacola plástica 
resistente de polietileno transparente 
atóxico ou caixas plásticas limpas. 

UNID 700 R$ 6,13 R$ 4.291,00 

2 

ABÓBORA CABUTIÁ - Conhecido 
também como moranga. 
Produto natural de boa qualidade, 
limpo, sem defeitos e/ou danificações. 
Devem apresentar as características 
do cultivar bem definidas, estarem 
fisiologicamente bem desenvolvidas, 
bem formadas, com aspecto, aroma e 
sabor típicos da variedade e 
uniformidade no tamanho e na cor. O 
produto deve estar em perfeitas 
condições de maturação e 
conservação. Não serão permitidas 
rachaduras, perfurações, amassados 
e cortes. Tamanho médio, com peso 
de 900g a 1,2kg. Embalagem: o 
produto deve estar 
identificado/etiquetado, pesado e 
embalado em sacola plástica 
resistente de polietileno transparente 
atóxico ou caixas plásticas limpas. 

KG 300 R$ 3,53 R$ 1.059,00 
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3 

ABÓBORA COM PESCOÇO OU 
SECA - 
"Produto limpo, de boa qualidade, 
fornecido in natura, tamanho médio, 
peso mínimo de 1kg por unidade, sem 
defeitos e/ou danificações, livre de 
pragas e material terroso. 
Devem apresentar as características 
do cultivar bem definidas, estarem 
fisiologicamente bem desenvolvidas, 
bem formadas, com aspecto, aroma e 
sabor típicos da variedade e 
uniformidade no tamanho e na cor. O 
produto deve estar em perfeitas 
condições de maturação e 
conservação. Não serão permitidas 
rachaduras, perfurações, amassados 
e cortes. Embalagem: o produto deve 
estar identificado/etiquetado, pesado 
e embalado em sacola plástica 
resistente de polietileno transparente 
atóxico ou caixas plásticas limpas." 

KG 500 R$ 3,97 R$ 1.985,00 

4 

ABOBRINHA VERDE DE BOA 
QUALIDADE - 
Produto limpo, de boa qualidade, 
fornecido in natura, tamanho grande, 
peso mínimo de 1 kg por unidade, 
sem defeitos e/ou danificações. Deve 
apresentar as características do 
cultivar bem definidas, estarem 
fisiologicamente bem desenvolvidas, 
bem formadas, limpas, com coloração 
própria, livre de sujidades, parasitas e 
larvas e aprestar perfeitas condições 
de conservação e maturação. Não 
serão permitidas rachaduras, 
perfurações, amassados e cortes. 
Embalagem: o produto deve estar 
identificado/etiquetado, pesado e 
embalado em sacola plástica 
resistente de polietileno transparente 
atóxico ou caixas plásticas limpas. 

KG 120 R$ 4,25 R$ 510,00 
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5 

AIPIM SEM CASCA - CONGELADO - 
Produto previamente higienizado e 
descascado, de boa qualidade, in 
natura, sem defeitos e/ou 
danificações. Deve apresentar as 
características do cultivar bem 
definidas, estarem fisiologicamente 
bem desenvolvidas, bem formadas, 
com coloração própria, livre de 
sujidades, parasitas e larvas e 
apresentar perfeitas condições de 
conservação e maturação. Deve ser 
entregue congelado. Embalagem: de 
plástico resistente de polietileno 
atóxico, resistente, com capacidade 
para 1kg, com validade e tabela 
nutricional legíveis. Validade: Mínima 
de 6 meses a partir da data de 
entrega. 

KG 700 R$ 5,55 R$ 3.885,00 

6 

Produto limpo de boa qualidade, 
tamanho médio, peso do pé de 400 a 
700g, pacote/unidade com 
aproximadamente 1kg, com folhas 
firmes, viçosas e de cor verde 
brilhante de tamanho uniforme e 
típico da variedade. Livre de 
sujidades, parasitas e larvas. 
Embalagem: o produto deve estar 
identificado/etiquetado, pesado e 
embalado em sacola plástica 
resistente de polietileno transparente 
atóxico. 

KG 300 R$ 2,67 R$ 801,00 

7 

ALFACE LISA - 
Produto limpo de boa qualidade, 
tamanho médio, peso do pé de 400 a 
700g, pacote/unidade com 
aproximadamente 1kg, com folhas 
firmes, viçosas e de cor verde 
brilhante de tamanho uniforme e 
típico da variedade. Livre de 
sujidades, parasitas e larvas. 
Embalagem: o produto deve estar 
identificado/etiquetado, pesado e 
embalado em sacola plástica 
resistente de polietileno transparente 
atóxico. 

UNID 300 R$ 2,67 R$ 801,00 

8 

ALHO EM BULBO - 
Produto limpo, de boa qualidade, 
bulbo inteiro de tamanho grande, sem 
dentes soltos, firme e intacto. O 
produto não deve apresentar lesões 
de origem física ou mecânica, 
perfurações, cortes, sujidades e 
parasitas. Deve apresentar tamanho e 
coloração uniformes, devendo ser 
bem desenvolvido, conforme espécie 
e variedade. Ser a granel. 
Embalagem: Pacote de plástico 
atóxico, transparente, resistente e 
sem rupturas. O produto deve estar 

KG 150 
R$ 

31,33 
R$ 4.699,50 
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pesado e etiquetado. 

9 

ARROZ PARBOLIZADO TIPO 01 - 
Produto limpo de boa qualidade, do 
tipo 1, classe longo fino, constituído 
de grãos inteiros, isento de mofo, 
substâncias nocivas (Não apresentar 
manchas escuras, brancas, 
avermelhadas ou esverdeadas e não 
ter sabor ardido). Embalagem: Pacote 
de 5kg, de plástico atóxico, 
transparente, resistente, que 
contenha a identificação do produto, 
peso, data de fabricação e validade, 
tabela nutricional, lista de 
ingredientes, nome/identificação do 
produtor, modo de 
armazenamento/conservação. 
Validade: mínima de 6 meses a partir 
da data de entrega. Reposição do 
produto: no caso de alteração do 
mesmo antes do vencimento do prazo 
de validade e embalagens 
danificadas. 

KG 1600 R$ 3,73 R$ 5.968,00 

10 

BANANA PRATA DE BOA 
QUALIDADE - Produto de qualidade, 
que apresente coloração 
característica, amarelo com ponta 
verde, polpa firme e intacta, estar 
semimadura, devendo apresentar as 
características do cultivar bem 
definidas, estarem fisiologicamente 
bem desenvolvidas, bem formadas, 
limpas, livre de sujidades, parasitas e 
larvas e apresentar perfeitas 
condições de conservação e 
maturação. Tamanho do fruto grande, 
com penca com no mínimo 10 frutos, 
pesando no mínimo 1kg cada penca. 
Não serão permitidos produtos que 
apresentam rachaduras, perfurações, 
amassados, cortes, danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte e manchas pretas e/ou 
marrom. Embalagem: Produto deve 
estar identificado/etiquetado, pesado 
e embalado em sacola plástica 
resistente de polietileno transparente 
atóxico ou caixas plásticas limpas. 

KG 2200 R$ 4,08 R$ 8.976,00 
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11 

BATATA DOCE DE BOA 
QUALIDADE - Produto de qualidade, 
in natura, lavado, liso, com casca 
roxa, apresentando coloração 
característica. Devem apresentar as 
características do cultivar bem 
definidas, estarem fisiologicamente 
bem desenvolvidas, bem formadas, 
limpas, livre de danos mecânicos, 
fisiológicos, pragas e doenças e 
estarem em perfeitas condições de 
conservação e maturação. Tamanho 
médio a grande, peso entre 200 a 400 
gramas cada. Não serão permitidos 
produtos que apresentam rachaduras, 
perfurações, brotos, amassados, 
cortes, danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte. 
Embalagens: Produto deve estar 
identificado/etiquetado, pesado e 
embalado em sacola plástica 
resistente de polietileno transparente 
atóxico ou caixas plásticas limpas. 

KG 400 R$ 3,60 R$ 1.440,00 

12 

BATATA INGLESA DE BOA 
QUALIDADE - "Produto de qualidade, 
in natura, lavado, que apresente 
coloração e sabor característicos. 
Devem apresentar as características 
do cultivar bem definidas, estarem 
fisiologicamente bem desenvolvidas, 
bem formadas, livre de danos 
mecânicos, fisiológicos, pragas e 
doenças e estarem em perfeitas 
condições de conservação e 
maturação. Tamanho médio a grande. 
Não serão permitidos produtos que 
apresentam rachaduras, perfurações, 
amassados, cortes, danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, brotos e manchas pretas, 
verdes e/ou marrons. 
Embalagens: Produto deve estar 
identificado/etiquetado, pesado e 
embalado em sacola plástica 
resistente de polietileno transparente 
atóxico ou caixas plásticas 
limpas." 

KG 1000 R$ 4,45 R$ 4.450,00 
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13 

BETERRABA DE BOA QUALIDADE - 
Produto de qualidade, in natura, 
lavado, firme, de tamanho médio, que 
apresente coloração característica. 
Devem apresentar as características 
do cultivar bem definidas, estarem 
fisiologicamente bem desenvolvidas, 
bem formadas, limpas, livre de danos 
mecânicos, fisiológicos, pragas e 
doenças e estarem em perfeitas 
condições de conservação e 
maturação. Não serão permitidos 
produtos que apresentam rachaduras, 
perfurações, amassados, cortes, 
danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte, brotos, 
folhas e talos. Embalagens: Produto 
deve estar identificado/ etiquetado, 
pesado e embalado em sacola 
plástica resistente de polietileno 
transparente atóxico ou caixas 
plásticas limpas. 

KG 500 R$ 4,43 R$ 2.215,00 

14 

BISCOITO DE POLVILHO - 
Produto de qualidade, fabricado a 
partir de matérias primas sãs e 
limpas, isentas de matéria terrosa, 
parasitos e de detritos animais e 
vegetais, devendo estar em perfeito 
estado de conservação. Serão 
rejeitados os biscoitos ou bolachas 
mal assados, queimados, de 
caracteres organolépticos anormais. 
Não será tolerado o emprego de 
substâncias corantes e conservantes 
na confecção dos biscoitos, que não 
sejam naturais. Deve ser produzido 
somente com a farinha de polvilho. 
Embalagem: Pacote de 1kg. De 
plástico atóxico, resistente e 
transparente. Deve apresentar 
nome/identificação do produto e 
fabricante/produtor, lista de 
ingredientes, tabela nutricional, peso 
e modo de 
conservação/armazenamento. 
Validade: No mínimo 2 meses a partir 
da data de entrega. A data de 
validade deverá constar da 
embalagem primária e da embalagem 
secundária. Data de Fabricação: De 
máximo 15 dias antes da data de 
entrega. 

KG 400 
R$ 

16,70 
R$ 6.680,00 
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15 

BISCOITO DOCE CASEIRO - 
SABOR: CÔCO - 
"Produto de qualidade, fabricado a 
partir de matérias primas sãs e 
limpas, isentas de matéria terrosa, 
parasitos e de detritos animais e 
vegetais, devendo estar em perfeito 
estado de conservação. Serão 
rejeitados os biscoitos ou bolachas 
mal assados, queimados, de 
caracteres organolépticos anormais. 
Não será tolerado o emprego de 
substâncias corantes e conservantes 
na confecção dos biscoitos, que não 
sejam naturais. Deve ser produzido 
com coco e farinha de trigo, amido ou 
fécula. Embalagem: Pacote de 250g. 
De plástico atóxico, resistente e 
transparente. Deve apresentar 
nome/identificação do produto e 
fabricante/produtor, lista de 
ingredientes, tabela nutricional, peso 
e modo de 
conservação/armazenamento. 
Validade: No mínimo 2 meses a partir 
da data de entrega. A data de 
validade deverá constar da 
embalagem primária e da embalagem 
secundária. Data de Fabricação: De 
máximo 15 dias antes da data de 
entrega. 

KG 500 
R$ 

16,70 
R$ 8.350,00 

16 

BISCOITO DOCE CASEIRO - 
SABOR: MILHO - 
Produto de qualidade, fabricado a 
partir de matérias primas sãs e 
limpas, isentas de matéria terrosa, 
parasitos e de detritos animais e 
vegetais, devendo estar em perfeito 
estado de conservação. Serão 
rejeitados os biscoitos ou bolachas 
mal assados, queimados, de 
caracteres organolépticos anormais. 
Não será tolerado o emprego de 
substâncias corantes e conservantes 
na confecção dos biscoitos, que não 
sejam naturais. Deve ser produzido 
com farinha de milho, podendo ou 
não ter adição de outras farinhas. 
Embalagem: Pacote de 250 g. De 
plástico atóxico, resistente e 
transparente. Deve apresentar 
nome/identificação do produto e 
fabricante/produtor, lista de 
ingredientes, tabela nutricional, peso 
e modo de 
conservação/armazenamento. 
Validade: No mínimo 2 meses a partir 
da data de entrega. A data de 
validade deverá constar da 
embalagem primária e da embalagem 

KG 500 
R$ 

16,70 
R$ 8.350,00 
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secundária. Data de Fabricação: De 
máximo 15 dias antes da data de 
entrega. 

17 

BRÓCOLIS DE CABEÇA - 
Produto natural de qualidade, sem 
folhas. Devem apresentar as 
características do cultivar bem 
definidas, estarem fisiologicamente 
bem desenvolvidas, bem formadas, 
limpas, com coloração própria, livre 
de danos mecânicos, fisiológicos, 
pragas e doenças e estarem em 
perfeitas condições de conservação e 
maturação. Buquê com peso mínimo 
de 400g. Embalagem: Sacos 
resistentes de polietileno, 
transparente e atóxico. O produto 
deve estar pesado e etiquetado. 

KG 300 R$ 4,63 R$ 1.389,00 

18 

CEBOLA DE CABEÇA DE BOA 
QUALIDADE - 
Produto natural de qualidade, deve 
apresentar as características do 
cultivar bem definidas, estarem 
fisiologicamente bem desenvolvidas, 
bem formadas, limpas, com coloração 
própria, livre de danos mecânicos, 
fisiológicos, pragas e doenças e 
estarem em perfeitas condições de 
conservação e maturação. Não deve 
apresentar sujidades, parasitas e 
brotos. Tamanho médio. Embalagem:  
Sacos resistentes de polietileno, 
transparente e atóxico. O produto 
deve estar pesado e etiquetado. 

KG 1000 R$ 4,22 R$ 4.220,00 

19 

CEBOLINHA VERDE DE BOA 
QUALIDADE - 
"Produto natural de qualidade, devem 
apresentar as características do 
cultivar bem definidas, estarem 
fisiologicamente bem desenvolvidas, 
bem formadas, limpas, com coloração 
própria, livre de danos mecânicos, 
fisiológicos, pragas e doenças e 
estarem 
em perfeitas condições de 
conservação e maturação. Não deve 
apresentar sujidades e parasitas. 
Produto deve estar fresco com folhas 
bem verdes. Maço de 200g. 
Embalagem: Sacos resistentes de 
polietileno, transparente e atóxico. O 
produto deve estar pesado e 
etiquetado." 

MÇ 1000 R$ 3,39 R$ 3.390,00 
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CENOURA DE BOA QUALIDADE - 
Produto natural de qualidade, sem 
rama (folhas), que apresente tamanho 
e coloração uniformes, devem 
apresentar as características do 
cultivar bem definidas, estarem 
fisiologicamente bem desenvolvidas, 
bem formadas, limpas, com coloração 
própria, livre de danos mecânicos, 
fisiológicos, pragas, doenças, em 
perfeitas condições de conservação e 
maturação. Não deve apresentar 
sujidades e parasitas. Produto deve 
estar fresco. Tamanho médio. 
Embalagem: Sacos resistentes de 
polietileno, transparente e atóxico. O 
produto deve estar pesado e 
etiquetado. 

KG 600 R$ 3,99 R$ 2.394,00 

21 

CHUCHÚ DE BOA QUALIDADE - 
Produto natural de qualidade, que 
apresente tamanho e coloração 
uniformes, devem apresentar as 
características do cultivar bem 
definidas, estarem fisiologicamente 
bem desenvolvidas, bem formadas, 
sem indícios de germinação, limpas, 
com coloração própria, livre de danos 
mecânicos, fisiológicos, pragas, 
doenças, em perfeitas condições de 
conservação e maturação. Não deve 
apresentar sujidades e parasitas.  
Produto deve estar fresco, com 
aspecto, aroma e sabor típicos da 
variedade, ter uniformidade no 
tamanho e na cor. Tamanho médio a 
grande. Embalagem: Sacos 
resistentes de polietileno, 
transparente e atóxico. O produto 
deve estar pesado e etiquetado. 

KG 500 R$ 3,98 R$ 1.990,00 

22 

COUVE FOLHAS DE BOA 
QUALIDADE - 
Produto natural de qualidade, com 
folhas verde-escuras sem traços de 
descoloração e partes estragadas, 
devem apresentar as características 
do cultivar bem definidas, estarem 
fisiologicamente bem desenvolvidas, 
bem formadas, limpas, livre de danos 
mecânicos, fisiológicos, pragas, 
doenças, em perfeitas condições de 
conservação e maturação. Não deve 
apresentar sujidades, parasitas, 
larvas, manchas e cortes. Produto 
deve estar fresco, com aspecto, 
aroma e sabor típicos da variedade e 
uniformidade no tamanho e na cor. 
Maço peso de 400g (mínimo de 10 
folhas). Embalagem:  Sacos 
resistentes de polietileno, 
transparente e atóxico. O produto 

MÇ 250 R$ 3,87 R$ 967,50 
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23 

DOCE CASEIRO - SABOR: BANANA 
- Produto de qualidade, resultante do 
cozimento da banana com açúcar, 
com ou sem adição de água e outros 
ingredientes permitidos pela 
legislação.  Deve apresentar 
consistência apropriada, ser 
preparado com produtos frescos, e 
ser acondicionado de forma a 
assegurar sua perfeita conservação. 
Os doces podem apresentar 
eventualmente pedaços da fruta e 
outras partes comestíveis 
reconhecidamente apropriadas para 
elaboração de doce. Embalagem: 
Pote plástico ou de vidro de 500g. 
Deve ser de vidro transparente ou 
pote plástico (atóxico) resistente, 
devidamente fechado e lacrado com 
vedação a vácuo. Não serão 
toleradas embalagem que 
apresentam rachaduras, trincas, 
amassados, sujidades, ou 
estufamento. Deve conter rótulo, lista 
de ingredientes em ordem crescente 
de ingredientes (de acordo com 
peso), data de fabricação, validade, 
nome/identificação do produtor. 
Validade: Mínima de 6 meses. 

POTE 100 
R$ 

18,00 
R$ 1.800,00 

24 

DOCE CASEIRO - SABOR: GOIABA 
- Produto de qualidade, resultante do 
cozimento da polpa da goiaba com 
açúcar, com ou sem adição de água e 
outros ingredientes permitidos pela 
legislação.  Deve apresentar 
consistência apropriada, ser 
preparado com produtos frescos, e 
ser acondicionado de forma a 
assegurar sua perfeita conservação. 
Os doces podem apresentar 
eventualmente pedaços da fruta e 
outras partes comestíveis 
reconhecidamente apropriadas para 
elaboração de doce. Embalagem: 
Pote plástico ou de vidro de 500g. 
Deve ser de vidro transparente ou 
pote plástico (atóxico) resistente, 
devidamente fechado e lacrado com 
vedação a vácuo. Não serão 
toleradas embalagem que 
apresentam rachaduras, trincas, 
amassados, sujidades, ou 
estufamento. Deve conter rótulo, lista 
de ingredientes em ordem crescente 
de ingredientes (de acordo com 
peso), data de fabricação, validade, 
nome/identificação do produtor. 
Validade: Mínima de 6 meses. 

POTE 100 
R$ 

16,33 
R$ 1.633,00 
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ESPINAFRE DE BOA QUALIDADE - 
Produto natural de qualidade, com 
folhas verde-escuras sem traços de 
descoloração e partes estragadas, 
que apresente tamanho e coloração 
uniformes, devem apresentar as 
características do cultivar bem 
definidas, estarem fisiologicamente 
bem desenvolvidas, bem formadas, 
limpas, livre de danos mecânicos, 
fisiológicos, pragas, doenças, em 
perfeitas condições de conservação e 
maturação. Não deve apresentar 
sujidades, parasitas, larvas, manchas 
e cortes. Produto deve estar fresco, 
com aspecto, aroma e sabor típicos 
da variedade e uniformidade no 
tamanho e na cor. Maço peso 400g. 
Embalagem: Sacos resistentes de 
polietileno, transparente e atóxico. O 
produto deve estar pesado e 
etiquetado. 

MÇ 250 R$ 2,83 R$ 707,50 

26 

FARINHA DE MANDIÓCA BRANCA 
E TORRADA - MÉDIA - 
Produto de qualidade, obtido pela 
ligeira torração da raladura das raízes 
de mandioca (Manibotutilissima) 
previamente descascada, lavada, e 
isentas do radical cianeto. Fabricado 
a partir de matérias primas limpas, 
isentas de matéria terrosa e parasitos. 
Não será tolerado produto com 
características organolépticas 
alteradas, úmido, fermentado, mofado 
ou rançoso, com coloração diferente 
da característica normal do produto, 
odores estranhos, sujidades e 
parasitas. Embalagem: Pacote de 
1kg, em plástico atóxico, transparente 
resistente, integro de 1kg. Deverá 
constar informações como data da 
fabricação, data de validade e número 
do lote do produto, nome/identificação 
do produtor. Validade: mínima de 4 
meses na data da entrega. 

KG 500 R$ 5,92 R$ 2.960,00 
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FEIJÃO PRETO TIPO 01 - 
Produto de qualidade, grãos 
selecionados tipo I, grupo I, classe 
preto. Os grãos devem estar íntegros, 
sem a presença de matérias 
estranhas, impurezas, mofo, 
caruncho, larvas e início visível de 
germinação e materiais terrosos. 
Embalagens: o produto deve estar 
identificado, pesado e embalado em 
saco resistente de polietileno 
transparente atóxico com capacidade 
para 1 kg. Deve conter na embalagem 
a rotulagem, peso, prazo de validade 
e informações nutricionais, 
identificação e contato do fornecedor, 
conforme legislação. As condições do 
produto deverão estar de acordo com 
a legislação vigente do MAPA. 
Validade: Mínima de 5 meses a partir 
da entrega. 

KG 400 R$ 7,78 R$ 3.112,00 

28 

FEIJÃO VERMELHO TIPO 01 - 
Produto de qualidade, grãos 
selecionados tipo I, grupo I, classe 
vermelho. Os grãos devem estar 
íntegros, sem a presença de matérias 
estranhas, impurezas, mofo, 
caruncho, larvas e início visível de 
germinação e materiais terrosos. 
Embalagens: o produto deve estar 
identificado, pesado e embalado em 
saco resistente de polietileno 
transparente atóxico com capacidade 
para 1 kg. Deve conter na embalagem 
a rotulagem, peso, prazo de validade 
e informações nutricionais, 
identificação e contato do fornecedor, 
conforme legislação. As condições do 
produto deverão estar de acordo com 
a legislação vigente do MAPA. 
Validade: Mínima de 5 meses a partir 
da entrega. 

KG 300 
R$ 

10,33 
R$ 3.099,00 
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FILÉ DE PEIXE - TILÁPIA - 
Produto de qualidade, filé de tamanho 
médio, congelado, não amolecido 
nem pegajoso, peixe deve ser 
manipulado em condições higiênicas 
adequadas, ser provenientes de 
animais sadios, abatidos sob 
inspeção veterinária, próprio para o 
consumo humano, devendo ser 
entregue na temperatura de -18ºC, 
conforme legislação em vigor. Não 
será tolerado produto que apresente 
acúmulo de líquidos em seu interior, 
com escamas, espinhas, parasitas, 
larvas, sujidades ou elementos 
impróprios para o consumo humano. 
Não poderá conter sulfito, substância 
proibida pelo Ministério da Agricultura. 
Embalagem: pacote de 1kg, de 
plástico resistente, atóxico e 
transparente, que contenha 1kg de 
produto. Deve apresentar 
identificação/denominação do 
produto, marca, nome e endereço do 
fabricante, data de abate e prazo de 
validade, lote, peso líquido, condições 
de armazenamento, empilhamento 
máximo (na embalagem secundária), 
número de registro do produto no 
órgão competente, temperatura de 
estocagem. Validade: Mínima de 3 
meses a partir da data de entrega. 

KG 600 
R$ 

30,64 
R$ 18.384,00 

30 

LARANJA PÊRA DE BOA 
QUALIDADE - 
Produto natural de qualidade, que 
apresente tamanho e coloração 
uniformes, sabor adocicado, com as 
características do cultivar bem 
definidas, estarem fisiologicamente 
bem desenvolvidas, bem formadas, 
limpas, com coloração própria, livre 
de danos mecânicos, fisiológicos, 
pragas, doenças, perfurações, em 
perfeitas condições de conservação e 
maturação. Não deve apresentar 
sujidades, parasitas, larvas, manchas 
e cortes. Produto deve estar fresco, 
com aspecto, aroma e sabor típicos 
da variedade e uniformidade no 
tamanho e na cor. Tamanho médio. 
Embalagem:  Sacos resistentes de 
polietileno, transparente e atóxico. O 
produto deve estar pesado e 
etiquetado. 

KG 1300 R$ 3,61 R$ 4.693,00 
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LARANJA TANGERINA DE BOA 
QUALIDADE - 
Produto natural de qualidade, fruto 
fresco, doce, facilmente descascado 
na mão, com gomos/polpa firmes, 
características organolépticas 
adequadas (cor, sabor, aroma e 
textura), deve apresentar as 
características do cultivar bem 
definidas, estarem fisiologicamente 
bem desenvolvidas, bem formadas, 
limpas, com coloração própria, livre 
de danos mecânicos, fisiológicos, 
pragas, perfurações, cortes, 
manchas, doenças e estarem em 
perfeitas condições de conservação e 
maturação. Não deve apresentar 
sujidades e parasitas, larvas e 
matérias nocivas. Tamanho médio. 
Embalagem: Sacos resistentes de 
polietileno, transparente e atóxico. O 
produto deve estar pesado e 
etiquetado. 

KG 200 R$ 4,53 R$ 906,00 

32 

LIMÃO TAHITI DE BOA QUALIDADE 
- Produto natural de qualidade, que 
apresente tamanho e coloração 
uniformes, devem apresentar as 
características do cultivar bem 
definidas, estarem fisiologicamente 
bem desenvolvidas, bem formadas, 
limpas, com coloração própria, livre 
de danos mecânicos, fisiológicos, 
pragas, doenças, perfurações, em 
perfeitas condições de conservação e 
maturação. Não deve apresentar 
sujidades, parasitas, larvas, manchas 
e cortes. Produto deve estar fresco, 
com aspecto, aroma e sabor típicos 
da variedade e uniformidade no 
tamanho e na cor.Tamanho médio. 
Embalagem: Sacos resistentes de 
polietileno, transparente e atóxico. O 
produto deve estar pesado e 
etiquetado. 

KG 400 R$ 4,98 R$ 1.992,00 
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MAÇÃ GALA DE BOA QUALIDADE - 
Produto natural de qualidade, 
nacional, que apresente tamanho e 
coloração uniformes, devem 
apresentar as características do 
cultivar bem definidas, estarem 
fisiologicamente bem desenvolvidas, 
bem formadas, limpas, com coloração 
própria, livre de danos mecânicos, 
fisiológicos, pragas, doenças, 
perfurações, cortes, em perfeitas 
condições de conservação e 
maturação. Não deve apresentar 
sujidades, parasitas, larvas, manchas 
e cortes. Produto deve estar fresco, 
apresentar polpa firme e intacta, sem 
apresentar sinais de podridão, com 
aspecto, aroma e sabor típicos da 
variedade e uniformidade no tamanho 
e na cor. Tamanho médio. 
Embalagem: Sacos resistentes de 
polietileno, transparente e atóxico. O 
produto deve estar pesado e 
etiquetado. 

KG 1300 R$ 6,02 R$ 7.826,00 

34 

MAMÃO FORMOSA DE BOA 
QUALIDADE - 
Produto natural de qualidade, que 
apresente tamanho e coloração 
uniformes, devem apresentar as 
características do cultivar bem 
definidas, estarem fisiologicamente 
bem desenvolvidas, bem formadas, 
semimaduro, limpas, com coloração 
própria, livre de danos mecânicos, 
fisiológicos, pragas, doenças, 
perfurações, em perfeitas condições 
de conservação e maturação. Não 
deve apresentar sujidades, parasitas, 
larvas, manchas, rachaduras e cortes. 
Produto deve estar fresco, com 
aspecto, aroma e sabor típicos da 
variedade e uniformidade no tamanho 
e na cor. Tamanho médio. 
Embalagem:  Sacos resistentes de 
polietileno, transparente e atóxico. O 
produto deve estar pesado e 
etiquetado. 

KG 800 R$ 6,52 R$ 5.216,00 
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MELÂNCIA BOA QUALIDADE - 
Produto natural de qualidade, que 
apresente tamanho e coloração 
uniformes, devem apresentar as 
características do cultivar bem 
definidas, estarem fisiologicamente 
bem desenvolvidas, bem formadas, 
limpas, com coloração própria, livre 
de danos mecânicos, fisiológicos, 
pragas, doenças, perfurações, em 
perfeitas condições de conservação e 
maturação. Não deve apresentar 
sujidades, parasitas, larvas, manchas, 
rachaduras e cortes. Produto deve 
estar fresco, com aspecto, aroma e 
sabor típicos da variedade e 
uniformidade no tamanho e na cor. 
Tamanho grande, fruto arredondado e 
semimaduro. Embalagem: Sacolas ou 
Caixas plásticas resistentes de 
polietileno, branco e atóxico. O 
produto deve estar pesado e 
etiquetado. 

KG 2500 R$ 3,07 R$ 7.675,00 

36 MELÃO KG 800 R$ 4,30 R$ 3.440,00 

37 

MILHO VERDE EM ESPÍGA - 
Produto natural de qualidade, espiga 
fresca apresentando grãos bem 
desenvolvidos e novos, macios e 
leitosos, com cor amarelada clara e 
brilhante. Deve apresentar as 
características do cultivar bem 
definidas, estarem fisiologicamente 
bem desenvolvidas, bem formadas, 
semimaduro, limpas, com coloração 
própria, livre de danos mecânicos, 
fisiológicos, pragas, doenças, 
perfurações, em perfeitas condições 
de conservação e maturação. Não 
deve apresentar sujidades, parasitas, 
larvas, manchas, rachaduras e cortes. 
Tamanho médio. Embalagem:  Sacos 
resistentes de polietileno, 
transparente e atóxico. O produto 
deve estar pesado e etiquetado. 

KG 500 R$ 3,25 R$ 1.625,00 
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OVOS DE GALINHA DE BOA 
QUALIDADE - 
Produto de origem animal de qualidad
e, marrons, tipo extra, classe A, deve 
ser produzido em condições higiênico 
sanitárias adequadas, conforme 
Instrução Normativa nº 56, de 4 de 
dezembro de 2007. Devem ser 
acondicionados em caixas padrões, 
indicando nas testeiras o grupo, a 
classe e o tipo contidos, conforme 
Decreto Nº 56.585, de 20 de julho de 
1965 e conter Registro no Ministério 
da Agricultura e inspecionado pelo 
S.I.F., CNPJ e nome do produtor. 
Embalagem: Bandeja que comporte 
30 unidades, atóxica e resistente, 
devidamente fechada/lacrada. Deve 
conter rótulo, identificação/nome/tipo 
do produto, lote, peso, origem, data 
de fabricação e validade, tabela 
nutricional e modo de 
conservação/preparo/armazenamento
. Validade: Mínima de 1 mês a partir 
da data da entrega. 

BAND 1000 R$ 9,44 R$ 9.440,00 

39 

PIMENTÃO VERDE DE BOA 
QUALIDADE - 
Produto natural de qualidade, 
tamanho médio a grande, deve 
apresentar as características do 
cultivar bem definidas, estarem 
fisiologicamente bem desenvolvidas, 
bem formadas, limpas, com coloração 
própria, livre de danos mecânicos, 
fisiológicos, pragas, perfurações, 
cortes, doenças e estarem em 
perfeitas condições de conservação e 
maturação. Não deve apresentar 
sujidades e parasitas, larvas, matérias 
nocivas e manchas. Produto deve 
estar fresco, apresentar 
características organolépticas 
adequadas (cor, sabor, aroma e 
textura). Embalagem: Sacos 
resistentes de polietileno, 
transparente e atóxico. O produto 
deve estar pesado e etiquetado. 

KG 300 R$ 6,56 R$ 1.968,00 
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POLPA DE FRUTA DE ABACAXÍ - 
"Produto natural de qualidade, 
produzido a partir da polpa de 
abacaxi, com fruta da época e fresca, 
tendo seu conteúdo líquido 
pasteurizado. Ausente de substâncias 
estranhas. Produto congelado, não 
fermentado e sem conservantes. 
Deve ser entregue em temperatura 
negativa. Embalagens: Pacote de 1kg 
, plástico, atóxicos e resistentes, 
devidamente fechadas/lacradas. Deve 
conter rótulo, identificação/nome/tipo 
do produto, lote, peso, origem, data 
de fabricação e validade, tabela 
nutricional e modo de 
conservação/preparo/armazenamento
. 
Validade: Mínima de 6 meses a partir 
da data da entrega." 

KG 500 
R$ 

17,67 
R$ 8.835,00 

41 

Produto natural de qualidade, 
produzido a partir da polpa de manga, 
com fruta da época e fresca, tendo 
seu conteúdo líquido pasteurizado. 
Ausente de substâncias estranhas. 
Produto congelado, não fermentado e 
sem conservantes. Deve ser entregue 
em temperatura negativa. 
Embalagens: Pacote de 1kg , plástico, 
atóxicos e resistentes, devidamente 
fechadas/lacradas. Deve conter 
rótulo, identificação/nome/tipo do 
produto, lote, peso, origem, data de 
fabricação e validade, tabela 
nutricional e modo de 
conservação/preparo/armazenamento
.  
 
Validade: Mínima de 6 meses a partir 
da data da entrega. 

KG 400 
R$ 

13,83 
R$ 5.532,00 

42 

POLPA DE FRUTA DE MARACUJÁ - 
"Produto natural de qualidade, 
produzido a partir da polpa de 
maracujá, com fruta da época e 
fresca, tendo seu conteúdo líquido 
pasteurizado. Ausente de substâncias 
estranhas. Produto congelado, não 
fermentado e sem conservantes. 
Deve ser entregue em temperatura 
negativa. Embalagens: Pacote de 1kg 
, plástico, atóxicos e resistentes, 
devidamente fechadas/lacradas. Deve 
conter rótulo, identificação/nome/tipo 
do produto, lote, peso, origem, data 
de fabricação e validade, tabela 
nutricional e modo de 
conservação/preparo/armazenamento
. 
Validade: Mínima de 6 meses a partir 
da data da entrega." 

KG 500 
R$ 

17,50 
R$ 8.750,00 
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REPOLHO BRANCO DE BOA 
QUALIDADE - 
Produto natural de qualidade, deve 
apresentar as características do 
cultivar bem definidas, estarem 
fisiologicamente bem desenvolvidas, 
bem formadas, limpas, com coloração 
própria, livre de danos mecânicos, 
fisiológicos, pragas, perfurações, 
cortes, doenças e estarem em 
perfeitas condições de conservação e 
maturação. Não deve apresentar 
sujidades e parasitas, larvas, matérias 
nocivas e manchas. Produto deve 
estar fresco, apresentar 
características organolépticas 
adequadas (cor, sabor, aroma e 
textura). Tamanho médio com peso 
aproximado de 1,5kg. Embalagem:  
Sacos resistentes de polietileno, 
transparente e atóxico. O produto 
deve estar pesado e etiquetado. 

UNID 300 R$ 3,40 R$ 1.020,00 

44 

REPOLHO ROXO DE BOA 
QUALIDADE - 
Produto natural de qualidade, deve 
apresentar as características do 
cultivar bem definidas, estarem 
fisiologicamente bem desenvolvidas, 
bem formadas, limpas, com coloração 
própria, livre de danos mecânicos, 
fisiológicos, pragas, perfurações, 
cortes, doenças e estarem em 
perfeitas condições de conservação e 
maturação. Não deve apresentar 
sujidades e parasitas, larvas, matérias 
nocivas e manchas. Produto deve 
estar fresco, apresentar 
características organolépticas 
adequadas (cor, sabor, aroma e 
textura). Tamanho médio com peso 
aproximado de 1,5kg. Embalagem:  
Sacos resistentes de polietileno, 
transparente e atóxico. O produto 
deve estar pesado e etiquetado. 

UNID 150 R$ 4,25 R$ 637,50 

45 

SALSINHA DE BOA QUALIDADE - 
"Produto natural de qualidade, devem 
apresentar as características do 
cultivar bem definidas, estarem 
fisiologicamente bem desenvolvidas, 
bem formadas, limpas, com coloração 
própria, livre de danos mecânicos, 
fisiológicos, pragas e doenças e 
estarem 
em perfeitas condições de 
conservação e maturação. Não deve 
apresentar sujidades e parasitas. 
Produto deve estar fresco com folhas 
bem verdes. Maço de 200g. 
Embalagem: Sacos resistentes de 
polietileno, transparente e atóxico. O 

MÇ 500 R$ 3,00 R$ 1.500,00 
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produto deve estar pesado e 
etiquetado." 

46 

SUCO INTEGRAL DE UVA - 
Produto de qualidade, oriundo da 
extração de suco da fruta (uva), 
através de processos adequados. 
Suco natural, que pode ser diluído em 
água. Sem adição de açúcar, nem 
conservantes. Registrado e 
fiscalizado no MAPA. Embalagens: 
garrafa de vidro transparente de 1 
litro, deverá estar bem fechada, 
rotulada com nome do produto, 
ingredientes, data de fabricação e 
prazo de validade, bem como as 
informações nutricionais do produto. 

LT 800 
R$ 

17,97 
R$ 14.376,00 

47 

TOMATE CARMEN (LONGA VIDA) - 
Produto natural de qualidade, grau 
médio de amadurecimento, cor 
vermelha, com polpa firme e intacta, 
deve apresentar as características do 
cultivar bem definidas, estarem 
fisiologicamente bem desenvolvidas, 
bem formadas, limpas, com coloração 
própria, livre de danos mecânicos, 
fisiológicos, pragas, perfurações, 
cortes, manchas, doenças e estarem 
em perfeitas condições de 
conservação e maturação. Não deve 
apresentar sujidades e parasitas, 
larvas e matérias nocivas. Produto 
deve estar fresco, apresentar 
características organolépticas 
adequadas (cor, sabor, aroma e 
textura). Tamanho médio. 
Embalagem: Sacos resistentes de 
polietileno, transparente e atóxico. O 
produto deve estar pesado e 
etiquetado. 

KG 800 R$ 5,76 R$ 4.608,00 
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48 

VAGEM XAXÁ DE BOA QUALIDADE 
- Produto natural de qualidade, feijão 
vagem cilindrico com boa 
uniformidade, reto e liso, com 
coloração verde escuro brilhante, de 
textura macia, sem fios, deve 
apresentar as características do 
cultivar bem definidas, estarem 
fisiologicamente bem desenvolvidas, 
bem formadas, limpas, com coloração 
própria, livre de danos mecânicos, 
fisiológicos, pragas, perfurações, 
cortes, manchas, doenças e estarem 
em perfeitas condições de 
conservação e maturação. Não deve 
apresentar sujidades e parasitas, 
larvas e matérias nocivas. Produto 
deve estar fresco, apresentar 
características organolépticas 
adequadas (cor, sabor, aroma e 
textura). Tamanho médio a grande. 
Embalagem: Sacos resistentes de 
polietileno, transparente e atóxico. O 
produto deve estar pesado e 
etiquetado. 

KG 70 R$ 7,83 R$ 548,10 

    
TOTAL 

R$ 
201.094,10 
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ANEXO II 
 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2020 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO 
MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA.  
 

 
Aempresa ........................................................................................................................ , 
inscrita no CNPJsob 
onº ................................................. , por intermédio de seu representantelegal, 
Sr(a) ................................................................, portador da carteira deidentidadenº ........................................ , 
e doCPFnº ............................................................... , Declara, na forma e sob as sanções 
previstas naLei 
10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de HABILITAÇÃO exigidos para a 
participação nesta licitação. 
 

 
DECLARA, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme 
disposto neste edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente 
declaração. 
 

 
CAMPO DESTINADO A ME/EPP 
 

 
( ) Sem ressalva 

( ) Com ressalva quanto à regularidade fiscal, conforme previsão legal (§1º do Art. 43 da Lei 
Complementar nº 123/2006. 
 
 
 
 
 

 

Carimbo, assinatura e CPF do representante legal. 
 
 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima 
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ANEXO III 
 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (Modelo) 
 
 
 
 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2020 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO 
MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA.  
 

 
 
 
A empresa__________________, inscrita no CNPJ Nº________________________, por 
intermédio de seu representante legal, sr(a). ______________________________,Portador 
da carteira de identidade nº___________________e CPF Nº_______________________, 
DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei 8.666/93, acrescido pela lei nº 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseisanos. 
 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição deaprendiz( ). 
 
 

 
Localedata: , , de de . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carimbo, assinatura e CPF do representante legal. 
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ANEXO IV 
 

PROCESSO DE COMPRA N.º 18/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2020 

 
MINUTA, 

 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 

No dia .... do mês de …………… do ano de 2020, compareceram, de um lado a(o) 
MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA, pessoa jurídica  de  direito  público,  inscrita  no  CNPJ  
sob  o  nº.  16.780.795/0001-38, com sede administrativa localizada na RUA, bairro 
CENTRO, CEP nº. 88800-000, nesta cidade de Pescaria Brava/SC, representado pelo (a) 
PREFEITO MUNICIPAL, o Sr(a). DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA, inscrito no CPF sob o 
nº.  910.035.809-63, doravante denominado responsável pela ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas detentoras da ata, 
que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado do 
julgamento da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. ……/2020, Processo 
Licitatório nº. …/2020, que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração 
Pública, objetivando o(a) ………………………………………………………………………….. 
Em conformidade com as especificações constantes no Edital. As empresas DETENTORAS 
DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo 
com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido 
pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela Lei de Licitações nº. 8.666/93 e pelas 
condições do edital termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas 
 
CLÁSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1.  O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de 
Preços para seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, 

objetivando:“CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES 
DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA. ”.Tudo em 
conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas na ato 

convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo 

e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de 
transcrição, pelo prazo de validade do presente Registro de Preços. 
 
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações 
com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe 
facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem 
cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência 
em igualdade de condições. 
 
CLÁSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de MENOR PREÇO 
POR ITEM, inscrito na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a 
ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, 
independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue: 
2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro 
de Preço. 
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos 
devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da 
relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena “d” do inciso 
II do caput e do §5° do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que 
trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação 
comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha 
de custos lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos 
e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de 
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indeferimento do pedido. 
 
2.2.3.  A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices 
ou  tabelas oficiais e  ou  outros  meios  disponíveis  para levantamento das condições de 
mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a 
ser pago pela administração. 
 
2.2.4.  O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 
07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo. 
 
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente 
estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento 
do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidades ou determinar a negociação. 
 
2.2.6.  No ato  da  negociação  de  preservação  do  equilíbrio  econômico  financeiro  do  
contrato  será  dada  preferência  ao  fornecedor  de  primeiro  menor preço e, 
sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação. 
 
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, 
caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos 
fornecedores, mediante as providências seguintes: 
 
a)    convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação  para  
redução  de  preços  originalmente  registrados  e  sua adequação ao praticado no mercado; 
b)  frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e  
 
c)  convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual 
oportunidade de negociação. 
 
2.4.  Quando  o  preço  registrado  torna-se  inferior  aos  preços  praticados  no  mercado  e  
o  fornecedor  não  puder  cumprir  o  compromisso  inicialmente assumido  poderá  
mediante  requerimento  devidamente  instruído,  pedir  revisão  dos  preços  ou  o  
cancelamento  do  preço  registrado,  comprovadas  as situações elencadas na alínea “d” do 
inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão 
gerenciador poderá: 
 
a)  estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços 
inicialmente registrados: 
 
b)  permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela 
administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na 
alínea anterior, observada as seguintes condições: 
 
b1)   as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser 
entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador; 
 
b2)  o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente 
constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado 
o de menor valor. 
 
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de 
Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes. 
 
2.4.2.  Não  havendo  êxito  nas  negociações,  de  que  trata  este  subitem  e  o  anterior  
estes  serão  formalmente  desonerados  do  compromisso  de fornecimento  em  relação  
ao  item  ou  lote  pelo  órgão  gerenciador,  com  conseqüente  cancelamento  dos  seus  
preços  registrados,  sem  aplicação  das penalidades. 
 
CLÁSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
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3.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da 
data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações. 
 
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme 
as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida 
o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993. 
 
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 
8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os 
demais requisitos deste Decreto. 
 
CLÁSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
4.1.  A Ata de Registro de Preços será utilizada  pelos  órgãos  ou  entidades  da  
Administração  Municipal  relacionadas  no  objeto  deste  Edital; 
 
4.2.  Os  órgãos  e  entidades  participantes  da  Ata  de  Registro  de  Preços  deverão  
apresentar  suas  solicitações  de  aquisição  ou  contratação  ao  órgão gerenciador, que 
formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de 
despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida 
no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o 
fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação. 
 
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem 
pagos serão aqueles registrados em ata. 
 
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis. 
 
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão 
gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de 
preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao 
respectivo processo de registro. 
 
4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo 
que serão denominadas "Órgão não-participante ou carona". 
 
 
CLÁSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
5.1. Compete ao Órgão Gestor: 
 
5.1.1.A Administração e os atos de controle a Ata de Registro de Preços decorrente da 
presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação, denominado como Órgão 
Gerenciador do Sistema de Registro de Preço. 
 
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado 
para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela 
Administração. 
 
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro 
de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus 
respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada ordem de registro 
e os quantitativos a serem fornecidos. 
 
5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro 
de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios 
para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações sendo assegurado ao 
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beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba 
recurso ou indenização; 
 
5.1.4.  Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento 
com a publicação  na  imprensa  oficial  do  município, observado  o  prazo  legalmente  
permitido,  quando  os  preços  apresentarem  mais  vantajosos  para  a  Administração  
e/ou  existirem  demandas  para atendimento dos órgãos usuários. 
 
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 
10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo; 
5.1.6. Emitir a autorização de compra; 
 
5.1.7.  Dar  preferência  de  contratação  com  o  detentor  do  registro  de  preços  ou  
conceder  igualdade  de  condições,  no  caso  de  contrações  por  outros meios permitidos 
pela legislação; 
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias: 
 
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias: 
 
5.2.1.  Proporcionar  ao  detentor  da  ata  todas  as  condições  para  o  cumprimento  de  
suas  obrigações  e  entrega  dos  materiais  dentro  das  normas estabelecidas no edital; 
 
5.2.2.  Proceder  à  fiscalização  da  contratação,  mediante  controle  do  cumprimento  de  
todas  as  obrigações  relativas  ao  fornecimento,  inclusive encaminhando ao órgão 
gerenciador qualquer irregularidade verificada; 
 
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo detentor da ata. 
 
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata: 
 
5.3.1.  Entregar  os  produtos  nas  condições  estabelecidas  no  edital  e  seus  anexos  e  
atender  todos  os  pedidos  de  contratação  durante  o  período  de duração do registro de 
Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua 
capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as 
quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de 
Preços; 
 
5.3.2.  Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou  supressões  que  se  
fizerem  necessários  até  25%  (vinte  e  cinco  por  cento),  em função  do direito  de  
acréscimo tratado  no §  1º  do art.  65,  da Lei  n. 8.666/93  e  alterações, sob  pena  das 
sanções  cabíveis e  facultativas  nas demais situações; 
 
5.3.3.  Manter,  durante  a  vigência  do  registro  de  preços,  a  compatibilidade  de  todas  
as  obrigações  assumidas  e  as  condições  de  habilitação  e qualificação exigidas na 
licitação; 
 
5.3.4.  Substituir  os  produtos  recusados  pelo  órgão  ou  entidade  usuária,  sem  qualquer  
ônus  para  a  Administração,  no  prazo  máximo  de  24  (vinte  e quatro) horas, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis; 
 
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os 
pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata; 
 
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação 
de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata,  com  os  preços  
inicialmente  registrados,  garantida  a  compensação  dos  valores  dos  produtos  já  
entregues,  caso  do  reconhecimento  pela Administração do rompimento do equilíbrio 
originalmente estipulado; 
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5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do 
ato de revisão; 
 
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela 
contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na 
legislação relativa às licitações. 
 
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços. 
 
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na 
cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo 
de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão 
gerenciador da Ata de Registro de Preços quando: 
 
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando: 
 
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver 
vinculado; 
 
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido, sem justificativa aceitável; 
 
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento; 
 
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao 
praticado no mercado; 
 
e)  estiver  impedido  para  licitar  ou  contratar  temporariamente  com  a  administração  ou  
for  declarado  inidôneo  para  licitar  ou  contratar  com  a administração pública, no termos 
da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002; 
 
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas. 
 
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, 
decorrente de caso fortuito ou de força maior. 
 
6.2.  Nas  hipóteses  previstas  no  subitem  6.1.,  a  comunicação  do  cancelamento  de  
preço  registrado  será  publicada  na  imprensa  oficial  juntando-se  o comprovante ao 
expediente que deu origem ao registro. 
 
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será 
formalizado por despacho da autoridade competente. 
 
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser 
protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das 
sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo 
assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa. 
 
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir 
ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subseqüente. 
 
CLÁSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
 
7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos 
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órgãos e entidades da Administração Municipal. 
 
7.2.  Cada  fornecimento  deverá  ser  efetuado  mediante  solicitação  por  escrito,  
formalizado  pelo  órgão  ou  entidade  participante  ao  órgão  gerenciador, dela devendo 
constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a 
entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável. 
 
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou 
autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida  no  §4°  do  
art.  62  da  Lei  nº  8.666,  de  1993,  acompanhada  a  respectiva  nota  de  empenho,  
contendo  o  número  de  referência  da  Ata  de Registro de Preços e procederá 
diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem 
de classificação. 
 
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o 
quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de 
Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a 
contar do recebimento da Ordem de Fornecimento. 
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de 
fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos 
materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento. 
 
7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, 
podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar. 
 
7.5.2.  O  prazo  de  entrega  será  conforme  solicitação  do  órgão  ou  entidade  
requisitante,  não  podendo  ultrapassar  05  (cinco)  dias  úteis  da  data  de recebimento da 
nota de empenho ou instrumento equivalente. 
 
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte 
dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento. 
 
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da 
ata não atender as ordens de fornecimento. 
 
7.6.  A  segunda  fornecedora  classificada  só  poderá  fornecer  à  Administração,  quando  
estiver  esgotada  a  capacidade  de  fornecimento  da  primeira,  e assim sucessivamente, 
de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira 
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 
 
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da 
fornecedora detentora da Ata. 
 
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos 
e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de 
Preços, sendo  de  sua  inteira  responsabilidade  a  substituição,  caso  não  esteja  em  
conformidade  com  as  referidas especificações. 
 
7.8.1.  Serão  recusados  os  materiais  imprestáveis  ou  defeituosos,  que  não  atendam  
as  especificações  constantes  no  edital  e/ou  que  não  estejam adequados para o uso. 
 
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados 
durante as operações de transporte e descarga no local da entrega. 
 
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos 
materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a 
partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e 
desgaste natural. 
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7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os 

impostos, taxas e demais despesas decorrente da presenteAta, correrão por conta exclusiva 

da contratada. 
 
CLÁUSULA OITAVA – PAGAMENTO 
 
8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado 
mediante crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis, contados dorecebimento 
definitivo dos materiais,  após  a  apresentação  da  respectiva  Nota  Fiscal,  devidamente  
atestada  pelo  setor  competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 
8.666/93 e alterações. 
 
8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), 
de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, 
mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS. 
 
8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será 
sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o 
pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo. 
 
8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá 
devolvê-la, para as devidas correções. 
 
8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para 
fins de atendimento das condições contratuais. 
 
8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor 
da fornecedora. 
 
8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os 
pagamentos devidos à fornecedora classificada. 
 
CLÁSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 
9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº8.666, de 1993. 

 
9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou 
parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da 
Lei n. 8.666/93 e alterações. 
 
CLÁSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de 
Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da  Ata,  cujos  Programas  de  
Trabalho  e  Elementos  de  Despesas  constarão  nas  respectivas  notas  de  empenho,  
contrato  ou  documento  equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao 
que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações. 
 
CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 
 
11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de 
irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o 
contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas: 
 
11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do 
fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento 
equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente 
informados e aceitos: 
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a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato; 
 
b) cancelamento do preço registrado; 
 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração no prazo de até cinco anos. 
 
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente. 
 
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento: 
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em 
atraso até o décimo dia; 
 
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso. 
 
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de 
prestação de serviço: 
 
a) advertência, por escrito, nas falta leves; 
 
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da 
totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor; 
 
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos. 
 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública 
municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea "b" do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de 
forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d", sem 
prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses 
prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de 
participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até  cinco 
anos e descredenciamento do  Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante  que 
apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem 
prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002. 
 
11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo 
estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de 
participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não 
adimplida a obrigação. 
 
11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 11.1.3, 
será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e 
no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante 
ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois 
anos. 
 
11.2.  Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa no 
respective processo,  no prazo  de  cinco dias  úteis, contado  da notificação. 
 
11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos 
fornecedores mantido pela Administração. 
 
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do 
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Município. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
12.1. A licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preço, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e na 
Ata de Registro de Preço e das demais cominações legais.  
 
CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 
 
13.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do 
respectivo extrato na imprensa oficial do município. 
 
CLÁSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
 
14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Laguna para dirimir quaisquer dúvidas ou questões 
oriundas do presente instrumento. 
 
E por estarem as partes justas e compromissadas assinam o presente Termo em duas vias 
de igual teor,na presença da testemunhas abaixo assinadas. 
 
 
Pescaria Brava, 23 de abril de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 

 


