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LICITAÇÃO – SRP (Sistema Registro de Preços) COM LOTES ABERTOS À AMPLA 

CONCORRÊNCIA E LOTES COM COTA RESERVADA EXCLUSIVOS PARA 
MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022. 

Processo Licitatório n° 001/2022 

 

O MUNICÍPIO DE FERREIROS e o Pregoeiro, designado pela Portaria nº 004/2022, 

tornam público, para conhecimento dos interessados, que realizarão licitação na 

modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor 

preço POR ITEM, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 

10.024, de 20 de setembro de 2019, no que couber, bem como pela Lei Complementar 

n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, aplicando-se, 

subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e exigências estabelecidas 

neste Edital, objetivando a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição do 

objeto descrito no item 1, nas descrições e condições constantes no Termo de 

Referência, ANEXO I. 

Data da abertura da sessão pública: 10 de fevereiro de 2022. 

Horário da abertura do recebimento das propostas: 17h (horário de Brasília) do dia 

28/01/2022 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário oficial de Brasília (DF). 

Horário de encerramento de recebimento das propostas: 09:00h do dia 10 de 

fevereiro  2022. 

Horário da disputa: 09h:15min (Nove e quinze horas – horário de Brasília) do dia 

10/02/2022. 

Tempo da disputa: Definido pelo Pregoeiro no ato do certame.  

Endereço eletrônico para formalização de consulta: cplferreiroscpl@gmail.com  

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 

a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e locais 

anteriormente estabelecidos desde que não haja comunicação do Pregoeiro em 

contrário. 

1. DO OBJETO 
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1.1. A presente licitação tem como objeto a Formalização de Ata Registro de Preços, 

visando a aquisição de gêneros alimentícios (Merenda escolar) de acordo com a 

demanda da Secretaria Municipal de Educação de Ferreiros, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas e características descritas no Anexo I deste 

edital. 

1.2. Os quantitativos do objeto desta licitação estão assim divididos:  

1.2.1. OS ITENS 1, 4, 7, 9 e 49 (Cota Principal) – correspondem a 75% (setenta 

e cinco por cento) das quantidades totais do objeto deste item destinado à 

participação dos interessados que atendam aos requisitos deste Edital. 

1.2.2. OS ITENS 2, 5, 8, 10 e 50 (Cota Reservada) correspondem a 25% (vinte 

e cinco por cento) das quantidades totais do objeto deste item destinado à 

participação exclusiva e de microempresa e empresa de pequeno porte, 

conforme determina o art. 48, III da Lei Complementar 123/2006. 

1.2.3. Os demais itens são exclusivos à participação de microempresa e 

empresa de pequeno porte, conforme determina o art. 48, I da Lei Complementar 

123/2006. 

 

2. DISPOSIÇÕES INICIAIS 

2.1.  O licitante deverá observar, rigorosamente, as datas e os horários limites para o 

recebimento, atentando também para o início da disputa.  

2.2. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso de Licitação e durante a 

Sessão Pública, observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF, e, dessa 

forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 

Certame.  

2.3.  Formalização de consultas: observado o prazo legal, o licitante poderá formular 

consulta através do próprio sistema no campo “mensagens”, ou pelo e-mail: 

lFerreiros@gmail.com. As consultas serão respondidas diretamente no sítio 

www.bnc.org.br, no campo “mensagens”, no link correspondente a este Edital. 

2.4. O Pregão será realizado em sessão pública, por meio dos recursos da tecnologia 

da informação – INTERNET, utilizando-se, para tanto, métodos de autenticação de 

acesso e recursos de criptografia, garantindo segurança em todas as fases do 

Certame.  

2.5. As despesas para atender a esta licitação serão pagas com orçamento previsto 

para o exercício de 2022, na classificação orçamentária abaixo: 

PREFEITURA 
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20.40 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 12.306.3005.2011.0000 – PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE E 

MAIS EDUCAÇÃO 
 33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO; 

 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação, regularmente estabelecidos no País, que 

satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas no Termo de 

Referência, neste Edital e seus Anexos, desde que previamente cadastrados junto à 

Bolsa Nacional de Compras. 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, nos limites previstos na Lei Complementar nº 123/2006. 

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

 
4.3.1. Empresas que estejam suspensas e/ou impedidas de licitar/contratar com 

o Município de Ferreiros-PE; 

4.4.2. Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com 

a Administração Pública; 

4.4.3. Que não atendam às condições deste Edital e seu (s) anexo (s); 

4.4.4. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.4.5. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

4.4.6. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

4.4.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 

nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

4.4.8. Nesta licitação é vedada a participação de empresa em forma de 

consórcios ou grupos de empresas. 

5. DO CREDENCIAMENTO ATRAVÉS DA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS 
 

5.1. O licitante interessado deverá estar credenciado, de forma direta ou através de 

empresas associadas à Bolsa Nacional de Compras, até no mínimo uma hora antes 

do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.  

http://www.ferreiros.pe.gov.br/
mailto:contato@ferreiros.pe.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS 

Av. Francisco Freire da Silva, Nº 32 - Centro - Ferreiros - PE   Fone: (81) 3657-1156 
CNPJ Nº 11.361.870/0001-02 

www.ferreiros.pe.gov.br / contato@ferreiros.pe.gov.br 
 

 

 

5.2. O cadastramento do licitante deverá ser requerido nos seguintes termos: 

5.2.1. Os participantes que desejem operar por meio de empresa associada à 

BNC – Bolsa Nacional de Compras deverão nomeá-la através do instrumento de 

mandato, atribuindo-lhe poderes para formular lances de preços e praticar todos 

os demais atos e operações no site: www.bnc.org.br. 

5.2.2. Os participantes deverão manifestar, por meio de seu operador designado, 

em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às 

exigências de habilitação previstas no Edital, e; 

5.2.3. Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, 

ressaltando-se que o licitante não deve ser identificado. 

5.3. A participação no Pregão se dará por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da 

proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data 

e horário limite estabelecido. 

5.4. O acesso do operador ao pregão se dará para efeito de encaminhamento de 

proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, o que 

ocorrerá mediante prévia definição de senha privativa.                                                                                            

5.5.  O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema 

eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de 

capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.  

5.6.  Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  

5.7. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser 

esclarecida pelo telefone/WhatsApp (42) 3026 4550 - Ponta Grossa - PR, ou 

através da BNC – Bolsa Nacional de Compras ou pelo e-mail 

contato@bnc.org.br. 

5.8. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso 

em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a 

Bolsa Nacional de Compras a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 

uso indevido da senha, ainda que por terceiros;  

5.9. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da 

declaração constante no (ANEXO VII) para fins de habilitação, deverá, quando do 

cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos 

dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime 
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de tributação para fazer valer o direito às prerrogativas previstas na Lei Complementar 

123/2006; 

6. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

6.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, que 

terá, em especial, as seguintes atribuições: 

 
6.1.1. Conduzir a sessão pública; 
 
6.1.2. Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de 
esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios 
formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos; 
 
6.1.3. Verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos 
estabelecidos no edital; 
 
6.1.4. Coordenar a sessão pública e o envio de lances; 
 
6.1.5. Verificar e julgar as condições de habilitação; 
 
6.1.6. Sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos de habilitação e sua validade jurídica; 
 
6.1.7. Receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade 
competente quando mantiver sua decisão; 
 
6.1.8. Indicar o vencedor do certame; 
 
6.1.9. Adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 
 
6.1.10. Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 
 
6.1.11. Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente 
e propor a sua homologação. 

 
6.2.  O Pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de 
outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão. 
 
7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 
 
7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta 
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos 
para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  
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7.2. O encaminhamento de proposta e documentos para o sistema eletrônico 

pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 

previstas no edital. O licitante será responsável por todas as transações que 

forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 

verdadeiras suas propostas, lances e documentos de habilitação. 

7.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do at. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

7.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  

7.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

7.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

7.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

8.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

8.1.1. Para julgamento será adotado tipo MENOR PREÇO, critério de julgamento POR 

ITEM, observadas as especificações técnicas, marcas, parâmetros mínimos de 

desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital; 

8.1.1.1. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação do Termo de Referência – Anexo I. 

8.1.1.2. Deverá conter a Marca de cada item; 

8.1.1.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável prazo de 

validade, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o 

caso. 
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8.2. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, despesas com transporte e 

entrega e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos 

bens. 

8.3. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão 

de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

8.4. A validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir 

da data da sessão de abertura do Pregão, independentemente de declaração do 

licitante.  

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

9.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital. 

9.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, desde que contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações 

técnicas exigidas no Termo de Referência.  

9.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

9.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

9.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

9.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

9.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

9.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 

seu recebimento e do valor consignado no registro.  

9.5.1. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar 

conectados ao sistema para participar da sessão de lances. 

9.5.2. O lance deverá ser ofertado pelo valor POR ITEM. 
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9.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 

para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

9.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

9.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 

oferta deverá ser de R$ 0,01 (Um centavo). 

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

for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema. 

9.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

prorrogações. 

9.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, 

será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 

últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

9.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será 

de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados 

nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

9.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente. 

9.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo 

sistema, poderá o Pregoeiro, assessorado pela Equipe de Apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor 

preço. 

 
9.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens 
anteriores deverão ser desconsiderados pelo Pregoeiro, devendo a ocorrência ser 
comunicada à Autoridade Competente. 
 

9.15.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 
próprio do sistema. 

9.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

9.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances.  
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9.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos 

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

9.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço POR ITEM 

, conforme definido neste Edital e seus anexos.  

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

9.21. Em relação aos ITENS, 1, 4, 7, 9 e 49 (disputado em regime de ampla 

concorrência), uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 

automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 

identificará em coluna própria, as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta 

for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 

aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

9.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor 

proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

9.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar 

uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 

comunicação automática para tanto. 

9.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 

licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 

intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 

mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

9.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 

subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

9.26. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não exerça o direito ao 

empate ficto e não apresente proposta de preço inferior a inicialmente vencedora, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente de menor preço. 

9.27. Em caso de empate entre os itens exclusivos, a proposta vencedora será 

sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. 

9.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
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apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 

negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

9.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

9.28.2. O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 

(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 

negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e já apresentados.  

9.29. Após a negociação do preço e aceitabilidade da proposta vencedora, o Pregoeiro 

iniciará a fase de aceitação e julgamento final da proposta. 

 
10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

10.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada 

em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em 

relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. 

10.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

10.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços globais ou 

unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que 

o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, 

para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

10.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita; 

10.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização 

de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente 

poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro 

horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

10.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 

proposta. 
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10.6. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita 

pelo Pregoeiro.  

10.6.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do material ofertado, além de outras informações 

que permitam identificar as especificações do Edital, sujeitos à apreciação de parecer 

técnico, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu último envio pelo sistema eletrônico, 

sob pena de não aceitação da proposta.  

10.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

10.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a sua continuidade. 

10.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta 

ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção 

de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste 

Edital. 

10.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e 

passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido 

preço melhor. 

10.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

10.10. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 

subsequente, haverá notificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto 

em relação aos ITENS, 1, 4, 7, 9 e 49 (disputado em regime de ampla 

concorrência), conforme previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

10.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

11. DA HABILITAÇÃO  
 

11.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta ao seguinte cadastro: 
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11.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da 

União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

11.1.2. A consulta ao cadastro será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, 

que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

11.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência 

de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se 

houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

11.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 

societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

11.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

11.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

11.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, seguindo-

se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

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

11.3. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

11.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

11.4.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 
11.5. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação 

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

11.6. Habilitação jurídica:  
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11.6.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

11.6.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

11.6.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social 

em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

11.6.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante 

sucursal, filial ou agência; 

11.6.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da 

indicação dos seus administradores; 

11.6.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com 

a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial 

ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem 

como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

11.6.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País: decreto de autorização; 

11.6.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva; 

11.6.9. Cópia de cédula de identidade ou qualquer outro documento oficial de 

identificação com foto e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), do(s) responsável 

(is) da empresa; 

11.7. Regularidade fiscal e trabalhista: 

11.7.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

11.7.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 
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termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

11.7.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

11.7.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do 

trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito 

de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

11.7.5. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante; 

11.7.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

11.8. Qualificação Econômico-Financeira 

11.8.1 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo 
distribuidor ou distribuidores (caso exista mais de um) da sede da licitante, ou 
de seu domicílio OU, no caso de empresas em recuperação judicial, que já 
tenham tido o plano de recuperação homologado em juízo, certidão emitida 
pela instância judicial competente que certifique que a licitante está apta 
econômica e financeiramente a participar do procedimento licitatório. 

 

11.8.2 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos 
processos distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos) da sede da 
licitante ou de seu domicílio; 
 

11.8.3 A certidão descrita no subitem “11.8.2.” somente é exigível quando a certidão 

negativa de Falência ou Recuperação Judicial do Estado da sede da licitante 

ou de seu domicílio (subitem “11.8.1.”) contiver a ressalva expressa de que não 

abrange os processos judiciais eletrônicos; 

11.8.3.1 Em caso de Certidão Positiva com efeito de negativa, 

referente a processos eletrônicos (PJe), é necessário que o documento 

mencione se a licitante já teve o plano de recuperação homologado em 

juízo e se está apta econômica e financeiramente a participar do 

procedimento licitatório. 

11.8.3.2 Caberá ao licitante obter a Certidão Negativa de Falência 

ou Recuperação Judicial, de acordo com as disposições normativas do 

respectivo Estado da Federação da sede da licitante ou de seu domicílio. 

11.8.4 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social 

(Exercício de 2021), já exigíveis e apresentados na forma da lei, juntamente com seus 

termos de abertura e encerramento, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, para 
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aqueles que já completaram o seu primeiro exercício social, podendo ser atualizados 

por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta e as empresas constituídas durante o ano corrente deverão, 

obrigatoriamente, apresentar o balanço inicial ou de abertura;  

a.1) as microempresas ou empresas que trabalham sob o regime de lucro presumido 

deverão também apresentar, obrigatoriamente, o Balanço Patrimonial na forma aqui 

exigida, não podendo o mesmo ser substituído por nenhum outro documento, exceto 

àquelas microempresas e empresas de pequeno porte que estejam inscritas no 

SIMPLES MACIONAL;  

a.2) apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último Balanço 

Patrimonial, atestando a boa situação financeira da empresa:  

PG = Liquidez Geral – igual ou superior a 1  

SG = Solvência Geral – igual ou superior a 1  

LC = Liquidez Corrente – igual ou superior 1  

Sendo: LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)  

SG = AT / (PC+ELP)  

LC = AC / PC  

Onde: AC = Ativo Circulante RLP = Realizável a Longo Prazo PC = Passivo Circulante 

ELP = Exigível a Longo Prazo AT = Ativo Total  

a.3) Os índices acima descritos poderão ser demonstrados, em folha própria, fazendo-

se constar os dados do balanço que lhes deram origem; e 

a.4) Os licitantes que estiverem em seus balanços com índices inferiores a 1 (um), 

deverão comprovar um Capital Social ou Patrimônio Líquido de 10% (dez por cento) 

do valor de sua proposta de preços a ser apresentada.  

A comprovação deverá ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, 

admitida a atualização para esta data por meio de índices oficiais. 

JUSTIFICATIVA DE EXIGÊNCIA DE ÍNDICES DE LIQUIDEZ NO EDITAL  

Serão exigidos índices de liquidez corrente e geral, não inferiores a 1, (um), ou seja, 

para cada um real de dívida de curto e de longo prazo, a empresa deverá possuir, no 

mínimo, um real de recursos disponíveis na somatória da mesma fração de tempo, ou 

seja, no curto prazo e também no longo prazo.  

Será exigido ainda, o índice de Solvência Geral, que expressa o grau de garantia que 

a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Exige-

se, de igual modo, que para cada 1 (um) real de dívida a empresa disponha de, no 
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mínimo, 1 (um) real correspondente no ativo total, ou seja, a empresa demonstrará 

pela capacidade de liquidação de suas obrigações, levando-se em conta todo o seu 

patrimônio (disponibilidades de curto e de longo prazo e patrimônio permanente), o 

que vale dizer, em caso de encerramento de suas atividades, no momento em que 

venha a ocorrer, a empresa evidenciará total solvência.  

Justificam-se as exigências acima mencionadas, inicialmente, em face do permitido no 

parágrafo 5º do artigo 31 da Lei Federal nº 8.666/93, de modo a se avaliar a real 

situação financeira das empresas licitantes, com o objetivo de verificar a capacidade 

de satisfação das obrigações assumidas, além da capacidade de cumprimento dos 

encargos econômicos decorrentes da contratação, considerado o prazo de duração da 

mesma.  

Com relação aos índices exigidos e respectivos valores, cabe ressaltar tratar-se do 

mínimo usualmente estabelecido, fixados em patamares que demonstram tanto a 

liquidez corrente quanto a geral da empresa, além de sua capacidade de solvência, 

condições essas que asseguram à Administração Municipal a plena execução do 

objeto contratado.  

Nesse sentido, faz-se necessária remissão a jurisprudência do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo em especial os TCs 011286/026/08 e 023220/026/06; bem como 

Acórdãos do Tribunal de Contas da União nº 779/2005 – Plenário e nº 354/2016 – 

TCU – Plenário. 

 Verifica- se, portanto, que a previsão aqui inserida, coaduna-se com o previsto na Lei, 

com as práticas usuais e com a Jurisprudência emanada dos Tribunais de Contas do 

Estado e União. 

11.9. Qualificação Técnica 

 
11.9.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade e fornecimento 
pertinente e compatível com o objeto da licitação fornecido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, em papel timbrado para ambos contendo razão 
social, endereço, telefone, CNPJ e quantitativos executados. 
 

11.10. Das Declarações 

11.10.1. Declaração de Cumprimento das condições de habilitação, de acordo 

com o modelo do ANEXO II deste edital, assinada por sócio, dirigente, 

proprietário ou procurador do licitante.  

11.10.2. Declaração de Inidoneidade, nos termos do modelo constante do 

ANEXO IV, deste Edital, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador 

do licitante.  

http://www.ferreiros.pe.gov.br/
mailto:contato@ferreiros.pe.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS 

Av. Francisco Freire da Silva, Nº 32 - Centro - Ferreiros - PE   Fone: (81) 3657-1156 
CNPJ Nº 11.361.870/0001-02 

www.ferreiros.pe.gov.br / contato@ferreiros.pe.gov.br 
 

 

 

11.10.3. Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos, nos termos do modelo 

constante do ANEXO V, deste Edital, assinada por sócio, dirigente, proprietário 

ou procurador do licitante.  

11.10.4. Declaração de que não utiliza, direta ou indiretamente, mão de obra de 

menores conforme as disposições contidas no art. 7, XXXIII da Constituição 

Federal de 1988, de acordo com o modelo do ANEXO VI deste edital, assinada 

por sócio, dirigente, proprietário ou procurador do licitante.  

11.10.5. Declaração de Responsabilidade, conforme modelo constante no 

ANEXO VIII, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador do licitante. 

11.10.6. Declaração de Inexistência de Relação Familiar ou Parentesco com 

Servidores da Administração Municipal, conforme modelo constante no ANEXO 

IX, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador do licitante. 

 
11.11. Dos Prazos das Certidões e Julgamento da Habilitação e Prerrogativas 

das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

11.11.1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista 

não impede que o licitante microempresa ou empresa de pequeno porte seja 

declarado vencedor, uma vez que atenda a todas as demais exigências do 

edital. 

11.11.2. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

11.11.3. Caso seja constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a microempresa/empresa de pequeno porte será 

convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do 

vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 

mediante apresentação de justificativa. 

11.11.4. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação. Caso o licitante remanescente apresente alguma 

restrição fiscal ou trabalhista, será assegurado o mesmo prazo para 

regularização. 

11.11.5. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 
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11.11.6. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por 

não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

11.11.7. Nos itens não exclusivos à participação microempresas e empresas de 

pequeno porte, aos ITENS, 1, 4, 7, 9 e 49 (disputado em regime de ampla 

concorrência), caso ocorra inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, 

da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 

aceitação da proposta subsequente. 

11.11.8. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob 

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

11.11.9. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a 

inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) 

seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

11.11.10. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no 

Edital, o licitante será declarado vencedor. 

11.11.11. Os documentos/certidões que não apresentarem prazo de validade 

serão considerados válidos por um período de 60 (sessenta) dias a contar de 

sua emissão, salvo previsão de prazo diverso em lei ou em norma infra legal, 

ficando a licitante responsável por juntar a respectiva comprovação. 

11.11.12. Os documentos emitidos via internet, terão sua autenticidade 

verificada nos sites das fontes emissoras. 

 
12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

12.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

12.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

12.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento. 
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12.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

12.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

12.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

12.3.1. Ocorrendo divergência entre o preço unitário e o preço total, prevalecerá 

o primeiro; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores 

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

12.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 
12.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

12.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

13. DOS RECURSOS 
 

13.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 

sistema. 

13.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 

recurso, fundamentadamente. 

13.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

13.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

13.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

http://www.ferreiros.pe.gov.br/
mailto:contato@ferreiros.pe.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS 

Av. Francisco Freire da Silva, Nº 32 - Centro - Ferreiros - PE   Fone: (81) 3657-1156 
CNPJ Nº 11.361.870/0001-02 

www.ferreiros.pe.gov.br / contato@ferreiros.pe.gov.br 
 

 

 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

13.3. O recurso terá efeito suspensivo. 

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

aproveitamento.  

13.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

 

14. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 

14.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
 

14.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja 
anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos 
anulados e os que dele dependam. 
 
14.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou 
quando o licitante declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de 
Preços e/ou contrato e/ou instrumento equivalente ou não comprovar a 
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da Lei 
Complementar nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de 
lances.  

 
14.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 
acompanhar a sessão reaberta. 

 
14.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e -
mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

 
15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

15.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

15.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  
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16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 03 (três) 

dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de 

Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de 

decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la 

para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou 

meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

a contar da data de seu recebimento. 

16.3. Os prazos estabelecidos nos itens anteriores para assinatura da Ata de Registro 

de Preços poderão ser prorrogados uma única vez, por igual período, quando 

solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que 

devidamente aceito.  

16.4 É facultado à Administração Municipal, quando o convocado não assinar a Ata de 

Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos 

para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, 

feita a negociação, assinar a ata de registro de preços. 

16.5.   Serão formalizadas quantas  Atas de Registro de Preços forem necessárias 

para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação 

do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços 

registrados e demais condições. 

16.6. Na assinatura da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das 

condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo 

licitante vencedor durante a vigência da ata de registro de preços. 

16.7. Na hipótese de o licitante vencedor não comprovar as condições de habilitação 

consignadas no edital, a Administração convocará os demais licitantes, na ordem de 

classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a 

proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar a ata 

de registro de preços. 

16.7.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor 

na sequência da classificação do certame. 

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

http://www.ferreiros.pe.gov.br/
mailto:contato@ferreiros.pe.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS 

Av. Francisco Freire da Silva, Nº 32 - Centro - Ferreiros - PE   Fone: (81) 3657-1156 
CNPJ Nº 11.361.870/0001-02 

www.ferreiros.pe.gov.br / contato@ferreiros.pe.gov.br 
 

 

 

17.1. Após a assinatura de Ata de Registro de Preços, em sendo realizada a 

contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

17.2. O fornecedor registrado terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da 

data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento 

equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob 

pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital. 

17.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o 

órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do 

instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura 

ou aceite do fornecedor registrado, mediante correspondência postal com aviso 

de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 

 
  17.2.2. Os prazos previstos no item 17.2 e no subitem 17.2.1 
poderão ser prorrogados, por igual período, por solicitação justificada do 
fornecedor registrado e aceita pela Administração. 

17.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à 
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que: 
 

17.3.1. A referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de 

negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

17.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital 

e seus anexos; 

17.4 É facultado à Administração Municipal, quando o fornecedor registrado não 

assinar o contrato ou instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para, após a 

comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 

documentos complementares e, feita a negociação, assinar contrato. 

17.5. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de 

habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a 

vigência do contrato. 

17.6. Na hipótese de o fornecedor registrado não comprovar as condições de 

habilitação consignadas no edital quando da assinatura do contrato, a Administração 

convocará os demais licitantes, na ordem de classificação, para, após a comprovação 

dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos 

complementares e, feita a negociação, assinar contrato. 

17.7. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos 
artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos 
nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 
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17.8. O prazo de vigência da contratação será de 12 meses. 
 
 
18. DO PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E 
DA FISCALIZAÇÃO 
 

18.1 O prazo, local de entrega, critérios de recebimento e aceitação do objeto estão 

previstos nos itens 10 e 4, respectivamente, do Termo de Referência. 

18.2 A gestão e fiscalização do contrato estão regulamentadas no item 13 do Termo 

de Referência. 

. 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE 
 

19.1. As obrigações do Contratante e da Contratada são as estabelecidas nos itens 7 

e 8, respectivamente, do Termo de Referência. 

 
20. DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE 

  
 

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no item 6 do Termo de 

Referência, anexo a este Edital. 

20.2. As regras sobre eventual aplicação de reajuste estão previstas no item 12 do 

Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 
21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

21.1. As sanções administrativas estão previstas no item 11 do Termo de Referência. 
 
22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

cplferreiroscpl@gmail.com por petição dirigida ou protocolada no endereço Av. 

Francisco Freire da Silva, nº 32 - centro – Ferreiros/PE, CEP: 55.880-000 sala de 

licitações. 
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22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital 

e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para 

abertura da sessão pública, por forma eletrônica, pelo e-mail 

cplferreiroscpl@gmail.com por petição dirigida ou protocolada no endereço Av. 

Francisco Freire da Silva, nº 32 - centro – Ferreiros/PE, CEP: 55.880-000. 

22.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais 

aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

22.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida 

excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo 

de licitação. 

22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

23. DO ÓRGÃO GERENCIADOR / PREVISÃO POR NÃO PARTICIPANTES: 

23.1. Somente será permitida a utilização da ata de registro de preços a ser celebrada 

em decorrência do presente Edital, por órgãos ou entidades da administração pública 

direta e indireta, desde que, não exceda ao dobro do quantitativo de cada item 

registrado na ARP, em consonância com o que prevê o Decreto Federal nº 9.488/2018 

e 10.024/2019, independentemente do número de órgãos participantes e não 

participantes que aderirem, mediante as condições abaixo transcritas:  

I - Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante 

sua vigência, poderá ser utilizada por órgãos ou entidades componentes da estrutura 

administrativa municipal ou não componente da estrutura administrativa que não tenha 

participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.  

II - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 

desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar a Secretaria de 

Educação de Ferreiros/PE para manifestação de anuência quanto à adesão.  

III - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as 

condições aqui estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente 
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de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes 

da ata, assumidas com a Secretaria de Educação de Ferreiros/PE. 

IV - As contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por 

órgão ou entidade componente estrutura administrativa municipal, a cinquenta por 

cento dos quantitativos dos itens deste instrumento convocatório e registrados na ata 

de registro de preços para a Secretaria de Educação de Ferreiros/PE.  

V - Compete aos órgãos ou entidades não participante os atos relativos à cobrança do 

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a 

aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 

decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 

contratações, informando as ocorrências à Secretaria de Educação de Ferreiros/PE 

(Órgão Gerenciador da Ata). 

 
24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á  Ata no sistema eletrônico. 

24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 

a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, 

desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 

da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

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

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á 

o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 
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24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado 

os princípios da isonomia e do interesse público. 

24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

24.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
WWW.BNC.ORG.BR, nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do 
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

 

24.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes 
anexos: 

 
 

24.12.1 ANEXO I - Termo de Referência; 

 

24.12.2 ANEXO II – Declaração de Cumprimento das condições de Habilitação; 

 

24.12.3  ANEXO III – Modelo de proposta; 

 

24.12.4 ANEXO IV – Declaração Inidoneidade; 

 

24.12.5 ANEXO V – Declaração de Fatos Impeditivos; 

 

24.12.6.  ANEXO VI – Declaração de não emprego de mão-de-obra de menor; 

24.12.7.  ANEXO VII – Declaração de ME/EPP; 

 

24.12.8.  ANEXO VIII – Declaração Responsabilidade; 

24.12.9. ANEXO IX – Declaração de Inexistência de Relação Familiar ou 

Parentesco com Servidores da Administração Municipal; 

24.12.10. ANEXO X - Minutas de Contratos; 

24.12.11. ANEXO XI – Minuta de Ata de Registro de Preços. 

Ferreiros-PE, 27 de janeiro de 2022. 
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_____________________________________ 

Edivânio Bernardo dos Santos  

Pregoeiro do Município de Ferreiros  

CONDUTOR DO CERTAME 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. OBJETO 
 
Formalização de Ata Registro de Preços, visando a aquisição de gêneros alimentícios 

(Merenda escolar) de acordo com a demanda da Secretaria Municipal de Educação de 

Ferreiros, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas e 

características descritas no presente Termo de Referência. 

 
2. JUSTIFICATIVA  
 
A alimentação escolar é um direito garantido pela Constituição Federal, como um 
programa suplementar a educação. Assim, o Município tem a obrigação de prover, 
promover e garantir que os estudantes recebam alimentação durante o período em 
que estiverem na escola. 
 
Diante do exposto a presente licitação visa a aquisição de itens destinados a merenda 
escola aos alunos da rede municipal de ensino. 
 
3. ESPECIFICAÇÕES 

 

ITEM DESCRIÇÃO APRES. QUANT. 

Valor 
Unitário da 

Média 
Estimada  

Valor Total da 
Estimativa 

1 

Carne Bovina moída de 2ª – resfriada, 
acondicionada em embalagem com 1kg. 
moída, resfriada, com no máximo 10% de 
sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprios. Acondicionada em 
embalagem própria de 1 kg, transparente, 
atóxica, não violada, resistente, que garanta 
a integridade do produto até o momento do 
consumo, com selo do serviço de inspeção 
estadual (SIE) ou selo do serviço de inspeção 
federal (SIF). (Item destinado a Cota 
Principal (75% do total) Ampla 
Concorrência. 

KG 5.400 
 R$          

29,95  
 R$                

161.748,00  
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2 

Carne Bovina moída de 2ª – resfriada, 
acondicionada em embalagem com 1kg. 
moída, resfriada, com no máximo 10% de 
sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprios. Acondicionada em 
embalagem própria de 1 kg, transparente, 
atóxica, não violada, resistente, que garanta 
a integridade do produto até o momento do 
consumo, com selo do serviço de inspeção 
estadual (SIE) ou selo do serviço de inspeção 
federal (SIF). (Item destinado a Cota 
Reservada (25% do total) – Exclusiva para 
ME ou EPP. 

KG 1.800 
 R$          

29,95  
 R$                  

53.916,00  

3 

Carne Bovina Dianteira - tipo musculo,  
resfriada, com no máximo 10% de sebo e 
gordura. Com cor, cheiro e sabor próprios.  
Acondicionada em embalagem própria de 1 
kg, transparente, atóxica, não violada, 
resistente, que garanta a integridade do 
produto até o momento do consumo, com 
selo do serviço de inspeção estadual (SIE) ou 
selo do serviço de inspeção federal (SIF). 

KG 2.200 
 R$          

29,97  
 R$                  

65.941,33  

4 

Carne bovina salgada, tipo charque, 
embalagem com 5kg. carne bovina sem osso, 
salgada e seca, com baixo teor de gordura, 
embalagem a vácuo de no máximo 5 kg, com 
selo do serviço de inspeção estadual (SIE) ou 
selo do serviço de inspeção federal (SIF). 
(Item destinado a Cota Principal (75% do 
total) Ampla Concorrência. 

KG 1.650 
 R$          

36,95  
 R$                  

60.967,50  

5 

Carne bovina salgada, tipo charque, 
embalagem com 5kg. carne bovina sem osso, 
salgada e seca, com baixo teor de gordura, 
embalagem a vácuo de no máximo 5 kg, com 
selo do serviço de inspeção estadual (SIE) ou 
selo do serviço de inspeção federal (SIF). 
(Item destinado a Cota Reservada (25% do 
total) – Exclusiva para ME ou EPP. 

KG 550 
 R$          

36,95  
 R$                  

20.322,50  

6 
Ovo de galinha branco, de 1ª qualidade, 
acondicionado em bandeja apropriada com 
30 unidades. 

PCT 1.200 
 R$          

15,20  
 R$                  

18.240,00  
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7 

Frango Inteiro, inteiro (sem cabeça, vísceras 
e pés), congelado, limpo, isenta de aditivos 
ou substâncias estranhas ao produto, que 
sejam impróprias ao consumo e que alterem 
suas características naturais (físicas, químicas 
e organolépticas). Embalagem em filme PVC 
transparente ou saco plástico transparente, 
contendo identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, com selo do 
serviço de inspeção estadual (SIE) ou selo do 
serviço de inspeção federal (SIF). (Item 
destinado a Cota Principal (75% do total) 
Ampla Concorrência. 

KG 12.000 
 R$          

14,23  
 R$                

170.800,00  

8 

Frango Inteiro, inteiro (sem cabeça, vísceras 
e pés), congelado, limpo, isenta de aditivos 
ou substâncias estranhas ao produto, que 
sejam impróprias ao consumo e que alterem 
suas características naturais (físicas, químicas 
e organolépticas). Embalagem em filme PVC 
transparente ou saco plástico transparente, 
contendo identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, com selo do 
serviço de inspeção estadual (SIE) ou selo do 
serviço de inspeção federal (SIF). (Item 
destinado a Cota Reservada (25% do total) – 
Exclusiva para ME ou EPP). 

KG 4.000 
 R$          

14,23  
 R$                  

56.933,33  

9 

Peito de frango - resfriado - carne de frango 
de primeira qualidade, limpa, isentas de 
aditivos ou substâncias estranhas ao 
produto, que sejam impróprias ao  consumo 
e que alterem suas características naturais 
(físicas, químicas e organolépticas), 
inspecionadas pelo ministério da agricultura. 
Acondicionados em embalagem em papel 
filme PVC transparente ou saco plástico 
transparente, contendo identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de 
validade, em perfeitas condições estruturais, 
padronizadas e lacradas. (Item destinado a 
Cota Principal (75% do total) Ampla 
Concorrência. 

KG 3.600 
 R$          

17,77  
 R$                  

63.984,00  
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10 

Peito de frango - resfriado - carne de frango 
de primeira qualidade, limpa, isentas de 
aditivos ou substâncias estranhas ao 
produto, que sejam impróprias ao  consumo 
e que alterem suas características naturais 
(físicas, químicas e organolépticas), 
inspecionadas pelo ministério da agricultura. 
Acondicionados em embalagem em papel 
filme PVC transparente ou saco plástico 
transparente, contendo identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de 
validade, em perfeitas condições estruturais, 
padronizadas e lacradas. (Item destinado a 
Cota Reservada (25% do total) – Exclusiva 
para ME ou EPP). 

KG 1.200 
 R$          

17,77  
 R$                  

21.328,00  

11 

Queijo tipo mussarela, fabricado à base de 
leite de vaca, de primeira qualidade, fatiado, 
com peso médio por fatia de 28g, 
acondicionado em embalagem atóxica, 
limpa, não violada, resistente. Com etiqueta 
de identificação do produto, peso, prazo de 
validade e selo do serviço de inspeção 
estadual (SIE) ou selo do serviço de inspeção 
federal (SIF). 

KG 2000 
 R$          

35,86  
 R$                  

71.720,00  

12 

Achocolatado em pó, enriquecido com no 
mínimo 7 vitaminas, minerais - embalagem 
com aproximadamente 400g. alimento 
achocolatado com vitaminas e minerais, com 
sabor, cor e odor característicos. Embalagem 
de polietileno atóxico ou embalagem 
aluminizada de 400 gramas com identificação 
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de fabricação e 
validade. Isento de sujidades, parasitas e 
larvas. Validade mínima de 06 (seis) meses a 
contar da data de entrega. 

Kg 264 
 R$            

8,54  
 R$                     

2.253,68  

13 

Açúcar cristal, de 1ª qualidade, embalagem 
com 1kg. origem vegetal, constituído 
fundamentalmente por sacarose de cana de 
açúcar. Aspecto: sólido com cristais bem 
definidos. Cor: branca. Odor e sabor próprio 
do 
produto. Embalagem intacta de 1 kg com 
identificação (rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Isento de sujidades, 
parasitas e larvas. Validade mínima de 06 

KG 4.800 
 R$            

4,27  
 R$                  

20.512,00  
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(seis) meses a contar da data da entrega. 

14 
Almôndegas de carne bovina ao molho de 
tomate- lata com 420 g 

KG 4.800 
 R$          

10,34  
 R$                  

49.648,00  

15 

Arroz parboilizado, grão longo, tipo 1, de 
primeira qualidade. Acondicionado em 
embalagem plástica, com identificação do 
produto, peso líquido de 1kg e com prazo de 
validade. 

KG 5.000 
 R$            

4,40  
 R$                  

21.983,33  

16 Arroz tipo polido embalagem de 1 kg KG 2.400 
 R$            

4,50  
 R$                  

10.800,00  

17 

Bebida láctea, embalagem Plástica de 1l. 
Sabor Morango. Acondicionada em saco de 
polietileno leitoso, com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso líquido de 1L, com selo do 
serviço de inspeção estadual (SIE) ou selo do 
serviço de inspeção federal (SIF). 

LITRO 8.000 
 R$            

4,41  
 R$                  

35.253,33  

18 

Bebida láctea, UHT, embalagem tetra park de 
1l. Sabor Chocolate. Acondicionada em saco 
de polietileno leitoso, com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso líquido de 1L, com selo do 
serviço de inspeção estadual (SIE) ou selo do 
serviço de inspeção federal (SIF). 

LITRO 8.000 
 R$            

5,18  
 R$                  

41.400,00  

19 

Biscoito tipo rosquinhas sortidas - 
(embalagem de 400g), de sabor, cor e odor 
característicos, textura crocante, 
acondicionado em embalagem resistente de 
polietileno atóxico transparente de dupla 
face, com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de fabricação e 
validade. Isento de sujidades, parasitas, 
larvas e material estranho. Validade mínima 
de 10 (dez) meses, a contar da data de 
entrega. 

PCT 8.000 
 R$            

5,24  
 R$                  

41.893,33  

20 
Biscoito doce sem recheio, tipo Maria- 
acondicionado em pacotes de 400g. 

PCT 8.000 
 R$            

4,35  
 R$                  

34.773,33  

21 
Biscoito doce sem recheio, tipo Maisena- 
acondicionado em pacotes de 400g. 

PCT 8.000 
 R$            

4,48  
 R$                  

35.813,33  

22 
Biscoito doce tipo sortidos- acondicionado 
em pacotes de 400g. 

PCT 8.000 
 R$            

4,48  
 R$                  

35.866,67  

23 
Biscoito salgado - tipo cream cracker, 
acondicionado em pacotes de 400g.  

PCT 9.000 
 R$            

5,05  
 R$                  

45.420,00  
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24 Café em pó, embalagem 250g, selo ABIC. Kg 260 
 R$          

14,88  
 R$                     

3.869,67  

25 Canela em pó, tubo com 40gr UNID 800 
 R$            

2,93  
 R$                     

2.344,00  

26 

Farinha láctea enriquecida com vitaminas, de 
preparo instantâneo. Fabricada a partir de 
matérias primas sãs e limpas, deverá 
apresentar aspecto e cheiro característico, 
livre de sujidades e substâncias nocivas. 
Embalagem: potes de polipropileno, atóxicos, 
bem vedados, com 400g cada. Prazo de 
validade mínimo 06 meses a contar a partir 
da data de entrega. 

UNID 600 
 R$            

8,59  
 R$                     

5.151,00  

27 

Farinha de mandioca, tipo quebradinha de 1ª 
qualidade, crua tipo 1 - seca, branca, obtida 
das raízes de mandioca sadias, devidamente, 
acondicionada em embalagem de polietileno 
atóxico transparente, contendo 1 Kg, com 
identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, peso, 
fornecedor, data de fabricação e validade. 
Isento de sujidades, parasitas, larvas e 
material estranho, não podendo apresentar-
se úmida, fermentada ou rançosa. Validade 
mínima de 06 (seis) meses a contar da data 
de entrega 

KG 200 
 R$            

3,86  
 R$                        

772,00  

28 

Farinha de trigo - enriquecida com ferro e 
ácido fólico, fabricada a partir de grãos de 
trigo sãos e limpos, isentos de matéria 
terrosa e parasita e em perfeito estado de 
conservação. Não podendo estar úmida, 
fermentada ou rançosa. Acondicionada em 
embalagem contendo 1 kg, com identificação 
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de fabricação e 
validade. Isento de sujidades, parasitas, 
larvas e material estranho. Validade mínima 
de 03 (três) meses a contar da data de 
entrega 

KG 200 
 R$            

5,08  
 R$                     

1.016,00  

29 Farelo de aveia KG 50 
 R$          

11,06  
 R$                        

553,00  
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30 

Feijão carioquinha tipo 1. Acondicionado em 
embalagem resistente de polietileno atóxico 
transparente, contendo 1 kg, com 
identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, peso, 
fornecedor, data de fabricação e validade. 
Isento de sujidades, parasitas, larvas e 
material estranho. Validade mínima de 03 
(três) meses a contar da data de entrega. 

KG 3.390 
 R$            

7,40  
 R$                  

25.097,30  

31 

Flocão de milho, cozido, acondicionado em 
saco plástico com 500g. Obtido da moagem 
do grão de milho são, limpo, isento de 
matéria terrosa e parasita. Não podendo 
apresentar umidade, fermentação ou ranço. 
Acondicionado em embalagem de polietileno 
contendo 500 gr, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. 
Validade mínima de 03 (três) meses a contar 
da data de entrega. 

UNID 14.400 
 R$            

2,85  
 R$                  

40.992,00  

32 
Leite de coco de 1ª qualidade, sem adição de 
açúcar. Embalagem em frasco de vidro com 
500ml. 

UNID 1.200 
 R$            

6,92  
 R$                     

8.298,00  

33 

Leite em pó integral ,instantâneo- 
embalagem em saco aluminizado com 200g 
e/ou 800g. matéria gorda maior ou igual a 
26,0%, umidade máxima 3,5%. Com 
identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, dados de identificação, número 
de lote, peso, procedência, informações 
nutricionais, data de fabricação e validade. O 
produto deverá possuir selo de inspeção do 
órgão competente. Validade mínima de 10 
(dez) meses a contar da data de entrega. 

KG 960 
 R$          

28,48  
 R$                  

27.344,00  

34 

Margarina vegetal com sal, com 80% de teor 
de gordura, refrigerado, não rançoso, 
acondicionado em embalagem resistente de 
polietileno. Embalagem plástica de 500g, 
resistente, atóxica, com identificação do 
produto e do fabricante, data de fabricação e 
de validade e peso líquido. Validade mínima 
de 06 meses a contar da data da entrega. 

KG 3.600 
 R$          

11,24  
 R$                  

40.464,00  
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35 

Macarrão tipo espaguete, sêmola de trigo 
enriquecida, podendo conter ovos. 
Acondicionado em embalagem resistente de 
polietileno atóxico transparente, contendo 
500 gramas, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. 
Validade mínima de 12 (doze) meses a contar 
da data de entrega.  

Kg 10.000 
 R$            

5,29  
 R$                  

52.900,00  

36 Mel tipo karo UNID 50 
 R$          

14,07  
 R$                        

703,25  

37 
Mistura à base de amido de milho p/ preparo 
de mingau, não contém ovo -tipo 
cremogema tradicional - cx c/ 200g 

UNID 9.000 
 R$            

4,69  
 R$                  

42.240,00  

38 

Cereal, infantil, à base de arroz, pré-cozido, 
enriquecido de vitaminas e minerais, sendo 
fonte de ferro - Tipo Mucilon - embalagem 
com aproximadamente 230gr 

UNID 200 
 R$            

6,42  
 R$                     

1.284,67  

39 
Milho para mungunzá, acondicionado em 
saco plástico transparente pesando 500g. 

UNID 4.800 
 R$            

4,38  
 R$                  

21.008,00  

40 
Mistura a base de amido, tipo Maizena 
acondicionado embalagem papel, resistente, 
de 500 gr. 

UNID 9.000 
 R$            

7,64  
 R$                  

68.730,00  

41 

Extrato de tomate, concentrado, preparado 
com frutos maduros, escolhidos, sãos, sem 
pele e sem sementes. Ingredientes: tomate, 
sal e açúcar. Embalagem intacta, em sachês 
de 1 kg com identificação (rótulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, peso, 
fornecedor, data de fabricação e validade. O 
produto deve estar isento de fermentações, 
sujidades, parasitas, larvas e material 
estranho. Validade mínima de 06 (seis) 
meses a contar da data de entrega. 

KG 1.800 
 R$          

10,07  
 R$                  

18.126,00  

42 
Óleo comestível de soja, acondicionado em 
frasco plástico com 900 ml. 

UNID 1.200 
 R$            

9,64  
 R$                  

11.568,00  

43 
Polpa de fruta, sabor acerola em embalagem 
plástica resistente, congelada de 1kg. 

KG 2.400 
 R$            

9,13  
 R$                  

21.912,00  

44 
Polpa de fruta, sabor goiaba, em embalagem 
plástica resistente, congelada de 1kg. 

KG 2.400 
 R$          

10,02  
 R$                  

24.040,00  

45 
Polpa de fruta, sabor caju em embalagem 
plástica e resistente, congelada de 1kg. 

KG 2.400 
 R$            

9,45  
 R$                  

22.672,00  
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46 
Polpa de fruta, sabor cajá em embalagem 
plástica e resistente, congelada de 1kg. 

KG 2.400 
 R$          

12,28  
 R$                  

29.472,00  

47 
Polpa de fruta, sabor manga em embalagem 
plástica e resistente, congelada de 1kg 

KG 2.400 
 R$          

10,07  
 R$                  

24.160,00  

48 
Sal refinado, iodado, acondicionado em 
embalagem de 1 kg. 

KG 1.000 
 R$            

1,79  
 R$                     

1.786,67  

49 

Sardinha ao óleo comestível, embalagem em 
lata com peso drenado de 250gr. (Item 
destinado a Cota Principal (75% do total) 
Ampla Concorrência. 

Kg 3.000 
 R$          

34,06  
 R$                

102.190,00  

50 

Sardinha ao óleo comestível, embalagem em 
lata com peso drenado de 250gr. (Item 
destinado a Cota Reservada (25% do total) – 
Exclusiva para ME ou EPP). 

Kg 1.000 
 R$          

34,06  
 R$                  

34.063,33  

51 
Suco de Maracujá industrializado- garrafa de 
500 ml. 

UNID 7.200 
 R$            

6,35  
 R$                  

45.696,00  

52 
Suco de Uva industrializado- garrafa de 500 
ml. 

UNID 7.200 
 R$            

6,26  
 R$                  

45.096,00  

53 

Creme de leite - Embalagem 200g, leite UHT, 
sabor suave, consistência firme, embalagem 
cartonada, não amassada. homogeneizado, 
17% de gordura, sem necessidade de 
refrigeração. Prazo de validade mínimo 03 
(três) meses a contar da data de entrega. 

Kg 300 
 R$          

12,97  
 R$                     

3.891,00  

54 
Vinagre de álcool, acondicionado em frasco 
plástico de 500ml. 

UNID 1.800 
 R$            

2,62  
 R$                     

4.722,00  

55 Bolo de trigo (tipo bacia) - unidade com 70gr UNID 9.600 
 R$            

1,20  
 R$                  

11.520,00  

56 Pão tipo Francês- unidade com 50 gr UNID 24.000 
 R$            

0,55  
 R$                  

13.200,00  

57 Pão tipo Doce c/ coco- unidade com 50 gr. UNID 24.000 
 R$            

0,58  
 R$                  

13.920,00  

58 

ABACATE polpa firme ao toque, casca lisa e 
brilhante, com grau de maturação adequado 
para o consumo, procedente de espécies 
genuínas e sãs. isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, matéria 
terrosa, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

KG 90 
 R$            

8,37  
 R$                        

753,30  
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59 

ABACAXI com grau de maturação adequado 
para o consumo, sem apresentar avarias de 
casca, procedente de espécies genuínas e 
sãs. isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica, matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

UNID 400 
 R$            

4,60  
 R$                     

1.840,00  

60 

CHUCHU in natura, pouca rugosidade 
tamanho médio, procedente de espécies 
genuínas, sãs e frescas, polpa íntegra e firme. 
isento de lesões de origem física, mecânica 
ou biológica matéria terrosa, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

KG 960 
 R$            

5,78  
 R$                     

5.545,60  

61 

LARANJA PÊRA in natura extra, procedente 
de espécie genuína e sã, fresca, com grau de 
maturação adequado para o consumo, sem 
apresentar avarias de casca. isento de lesões 
de origem física, mecânica ou biológica 
matéria terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, livre 
de enfermidades, insetos, parasitas e larvas 

Kg 20.000 
 R$            

1,39  
 R$                  

27.866,67  

62 

MAÇÃ NACIONAL in natura extra, sem 
apresentar avarias de casca, procedente de 
espécie genuína e sã, fresca, com grau de 
maturação adequado para o consumo, sem 
apresentar avarias de casca. isento de lesões 
de origem física, mecânica ou biológica 
matéria terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, livre 
de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

Kg 9.000 
 R$            

3,37  
 R$                  

30.360,00  

63 

MAMÃO FORMOSA de primeira qualidade, 
tamanho e coloração uniformes, frescos, 
compactos e firmes, sem lesões de 
rachaduras e cortes, sem danos físicos 
oriundos de manuseio e transportes, 
devendo ser bem desenvolvido, com 
maturação de 70% e acondicionados em 
caixa, de colheita recente 

KG 1.100 
 R$            

3,37  
 R$                     

3.710,67  
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64 

MELANCIA in natura extra, com grau de 
maturação adequado para o consumo, casca 
firme sem avarias, polpa firme de coloração 
vermelha com aparência fresca e macia, 
procedente de espécie genuína e sã, fresca. 
isento de lesões de origem física, mecânica 
ou biológica matéria terrosa, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas 

KG 1.100 
 R$            

2,08  
 R$                     

2.284,33  

65 

 PIMENTÃO VERDE de primeira, 
apresentando tamanho, cor e com formação 
uniforme, devendo ser bem desenvolvida, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte. 

KG 700 
 R$            

4,45  
 R$                     

3.112,67  

66 
LIMÃO com um formato arredondado e casca 
lisa e verde 

KG 600 
 R$            

6,41  
 R$                     

3.848,00  

     

R$ 1.991.640,79 
 

3.1 O valor máximo estimado para a referida licitação é de R$ 1.991.640,79 (um 

milhão e novecentos e noventa e um mil e seiscentos e quarenta reais e setenta 

e nove centavos).  

3.2 – Para efeito de julgamento os ITENS estarão dispostos em COTAS de 75% 

(AMPLA CONCORRÊNCIA), 25% (MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE – EPP e MEI – MICROEEMPEENDEDOR INDIVIDUAL) e 

EXCLUSIVAS PARA MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

– EPP e MEI – MICROEEMPEENDEDOR INDIVIDUAL, conforme descrito no Anexo I 

– Termo de Referência, atendendo ao disposto no art. 48, inc. III, da Lei 

Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar 147/2014.  

3.2.1 - Conforme art. 8º § 2º Decreto Federal Nº 8.538/2015 de 06 de outubro de 2015, 

na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada 

ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, 

desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.  

3.2.2 - Para efeito de julgamento estarão dispostos os ITENS 1, 4, 7, 9 e 49, em 

COTAS de 75% (AMPLA CONCORRÊNCIA) principal – a participação será aberta.  

3.2.3 - Para efeito de julgamento estarão dispostos os ITENS 2, 5, 8, 10 e 50 em 

COTAS de 25% EXCLUSIVAS PARA MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE – EPP e MEI – MICROEEMPEENDEDOR INDIVIDUAL, conforme 

descrito no Anexo I – Termo de Referência, atendendo ao disposto no art. 48, inc. III, 

da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar 

147/2014.  
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3.2.4 - Para efeito de julgamento estarão dispostos os demais itens são EXCLUSIVOS 

PARA MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP e MEI 

– MICROEEMPEENDEDOR INDIVIDUAL, conforme descrito no Anexo I – Termo de 

Referência, atendendo ao disposto no art. 48, inc. III, da Lei Complementar nº 

123/2006, com redação dada pela Lei Complementar 147/2014.  

3.2.5 - Havendo situações em que um mesmo licitante arremate os itens, em cotas de 

75% e 25%, esses valores serão unificados, tomando-se como base o MENOR. 

4. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E ENTREGA DO OBJETO  

4.1 Os gêneros alimentícios deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto 

na legislação de alimentos com característica de cada produto (organolépticas, físico-

químicas, microbiológicas, microscópicas, toxicológicas), estabelecida pela Agencia 

Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, Ministério da Agricultura/Pecuária e 

Abastecimento e pelas Autoridades Sanitárias Locais para cada gênero descrito 

conforme tabela de especificação e quantidades e registro no órgão fiscalizador 

quando couber (SIM, SIE, SIF). 

4.2 Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem em desacordo com o 

item anterior e as especificações mínimas exigidas abaixo: 

• Identificação do produto;  

• embalagem original e intacta,  

• data de fabricação,  

• data de validade,  

• peso líquido,  

• Número do Lote,  

• Nome do fabricante.  

• Registro no órgão fiscalizador (SIM, SIE e SIF) quando couber, 

4.3 Na hipótese de constatação do fornecimento de produtos em desacordo com as 

condições estipuladas, serão aplicadas as penalidades contratuais cabíveis à 

CONTRATADA, cabendo ainda ao Município de Ferreiros, o direito de mover ação 

judicial, responsabilizando-a civilmente por eventuais danos ou prejuízos que o 

fornecimento e uso destes produtos inadequados possam causar ao Município de 

Ferreiros.  

4.4 Os produtos deverão ser entregues na Secretaria de Educação, Localizada na Rua 

Monsenhor Júlio Maria, de segunda a sexta feira no horário das 08:30h às 13:00h. 
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4.5 A Diretoria da Secretaria de Educação, fornecerá o cronograma de entrega, que 

deverá ser assinado em conjunto com um dos (as) nutricionistas da Equipe, a qual 

deverá se identificar através de seu carimbo e assinatura.  

4.6 Os produtos deverão ser entregues, obedecendo à seguinte periodicidade: 

• Hortifrutigranjeiros - semanalmente,  

• Derivados lácteos e refrigerados, semanalmente,  

• Carnes e derivados e produtos congelados, quinzenalmente, e,  

• Alimentos Estoque-Seco (não-perecíveis), mensalmente ou de acordo com a 

capacidade de estocagem da Unidade, e; 

 Pães e Bolos – diariamente. 
 

4.7 Havendo necessidade de adequações, o cronograma de datas e periodicidade 

poderá sofrer alterações. 

4.8 Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente e estar 

acompanhados da nota fiscal correspondente, devidamente preenchida.  

4.9 – AS ENTREGAS SERÃO PARCELADAS SEM PEDIDO MINIMO. 

5. RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO  

5.1 O objeto será recebido provisoriamente, para posterior verificação da 

conformidade dos produtos com as especificações do edital e seus anexos.  

5.2 O recebimento definitivo ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis, após a verificação e 

aceitação da qualidade e quantidade dos produtos recebidos.  

5.3 O recebimento será formalizado mediante recibo expedido pela Administração da 

Secretaria de Educação.  

5.4 A Administração da Secretaria de Educação rejeitará os produtos fornecidos em 

desacordo com o Termo de Referência, através de termo circunstanciado, no qual 

deverá constar o motivo da não aceitação do objeto.  

5.5 Sem prejuízo da vigência das multas previstas no edital, caso o objeto seja 

rejeitado pela Administração, a CONTRATADA terá o prazo de até 48 (quarenta e oito) 

horas para substituir o mesmo, sob pena de incorrer em inexecução contratual.  

6. DO PAGAMENTO  

6.1. O pagamento dos produtos poderá ser efetuado em 30 (trinta) dias após a 

entrega da nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente, mediante controle 

emitido pelo fornecedor; 
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6.2. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição dos itens 

entregues o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser 

feito o pagamento; 

6.3. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão 

devolvidas ao Detentor da Ata, para as necessárias correções, com as informações 

que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das 

notas fiscais/faturas; 

6.4. O pagamento será efetuado pelo Município de Ferreiros no prazo de até 30 

(trinta) dias, contado da data de protocolização da nota fiscal/fatura e dos respectivos 

documentos comprobatórios, conforme indicado no subitem 6.1, mediante ordem 

bancária, emitida através do Banco do Brasil, creditada em conta corrente da 

Contratada; 

6.5. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada na pendência de qualquer uma 

das situações especificadas no item 6.4, sem que isso gere direito a alteração de 

preços ou compensação financeira; 

6.5.1. Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e 

obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos produtos realizados; 

6.6. O Município de Ferreiros não efetuará pagamento de título descontado, ou por 

meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por 

intermédio da operação de “factoring”; 

6.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável; 

6.8. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção 

tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No 

entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio 

de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 

referida Lei Complementar; 

6.9. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras 

praças serão de responsabilidade do Contratado. 

7. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  

7.1 Entregar o objeto no tempo, lugar e forma estabelecidos na Autorização de 

Fornecimento.  

7.2 Responsabilizar-se por quaisquer danos que, comprovadamente vierem a ocorrer 

em prejuízo do patrimônio do Município ou de terceiros, adotando-se, no prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas, as providências necessárias, procedendo em 

qualquer caso, a devida reposição do bem ou ressarcimento do(s) prejuízo(s);  
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7.3 O CONTRATADO se obriga a manter, durante a execução do Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de qualificação e 

habilitação exigidas na licitação;  

7.4 As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à 

entrega do produto, é de total responsabilidade da proponente. 

7.5 Todos os gêneros alimentícios deverão ser transportados em caminhão tipo baú 

específico para esse fim, devendo ser previamente higienizados e não conter qualquer 

substância que possa acarretar lesão física, química ou biológica aos alimentos. 

7.6 Os gêneros de características congelados ou refrigerados deverão ser 

transportados em caminhão tipo baú refrigerados, de modo a conservar a temperatura 

e a qualidade dos alimentos no ato da entrega.  

7.7. Os gêneros deverão estar sobrepostos em paletes e/ou em caixa de polietileno 

higienizadas quando necessário, não sendo permitido o transporte de hortifrutis em 

caixas de madeira ou papelão, com exceção dos ovos que poderão ser 

acondicionados em embalagem de papelão e/ou isopor, e/ou polietileno atóxico.  

7.8. Os entregadores deverão estar devidamente identificados com o nome da 

empresa, uniformizados (camisa, sapato, calça, crachá, boné) com hábitos de higiene 

satisfatórios (uniforme limpos, higiene pessoal adequada, barba e bigode aparado, 

cabelo protegido sem adornos e unhas aparadas), conforme boas práticas de 

fabricação/produção de alimentos possuindo boa conduta e relacionamento no local 

de entrega.  

7.9. Caso seja detectado alguma falha no fornecimento, que esteja em 

desconformidade com o contrato, a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente 

no prazo máximo de 48 (Quarenta e oito) horas útil, após a notificação, sem prejuízo 

das sanções previstas. 

7.10. Será de responsabilidade da EMPRESA também, a entrega do objeto nos locais 

determinados, com o uso de veículo próprio e suas respectivas despesas, tanto com 

combustível ou outras, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários e 

tributários relativos aos serviços prestados. 

7.11. As entregas deverão ser executadas dentro do prazo estipulado, considerando-

se como atraso, o período posterior ao fixado, sem a sua correta e completa 

conclusão. 6 - As notas fiscais relativas deverão ser emitidas eletronicamente, e se 

fazerem acompanhar das respectivas medições aprovadas pelo órgão contratante. As 

medições deverão conter: local(is) da(s) entrega(s); quantidade(s) em cada local, 

nome completo do servidor recebedor e função exercida, data e demais ocorrências.  

7.12. - A contratada deverá entregar a marca classificada/habilitada no certame, sendo 

que, em caso de necessidade de substituição durante o prazo de vigência da ata, 

deverá, previamente ao fornecimento, requerer a substituição do produto, por escrito.  
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7.17. A Administração não efetuará qualquer pagamento antes do recebimento 

definitivo do objeto. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 O Município de Ferreiros obriga-se a:  

8.1.1 Efetuar os pagamentos no tempo, lugar e forma estabelecidos na contratação.  

8.1.2 Notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas no 

produto. 

8.1.3 Proporcionar todas as facilidades que lhe couber, para que a entrega do material 

seja executada na forma estabelecida neste Termo de Referência.  

8.1.4 Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e 

controle de qualidade do produto.  

8.1.5 Atestar na Nota Fiscal a entrega efetiva do material.  

9. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

9.1 Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor 

preço por ITEM.  

10. PRAZO DE ENTREGA  

10.1 Prazo para entrega de no máximo 05 (cinco) dias corridos, contados do 

recebimento da Autorização de Fornecimento. 

10.2 No caso de ocorrência de motivo de força maior que venha a impossibilitar o 

cumprimento do prazo de entrega informado na proposta, a contratada deverá 

comunicar por escrito a Administração da Secretaria de Educação, do Município de 

Ferreiros tal ocorrência, indicando a data em que efetivará a entrega, não podendo o 

adiamento da entrega ser superior ao prazo original. 

10.3 A entrega será de acordo com o cronograma fornecido pela direção da Secretaria 
de Educação. 
11 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
11.1. O cometimento de irregularidades no procedimento licitatório ou na execução 
do contrato administrativo sujeitará o particular à aplicação de sanções 
administrativas, nos termos das Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02. 

 
11.2.  Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, o licitante ficará impedido 
de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Ferreiros pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 20% (vinte por cento) do valor estimado 
para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos: 
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11.2.1.  Apresentar documentação falsa; 

 

11.2.2.  Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 

11.2.3.  Comportar-se de modo inidôneo; 

 

11.2.4.  Não mantiver a proposta; 

 

11.2.5.  Deixar de entregar documentação exigida no certame e quando esta 

conduta caracterizar fraude à licitação pública; 

 

11.2.6.  Cometer fraude fiscal; 

 

11.2.7.  Fizer declaração falsa; 

 

11.2.8. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 

quando convocado dentro do prazo de validade da proposta. 

 

11.3.  O servidor autorizado pela Administração sempre que verificar indícios 

de cometimento de irregularidades na execução do contrato administrativo 

comunicará à autoridade competente.  

 

11.4.  As irregularidades praticadas na execução do contrato administrativo 

sujeitarão a CONTRATADA às seguintes sanções: 

 

11.4.1.  Multa, nos seguintes termos: 

 

11.4.1.1.  Pelo atraso na execução do objeto contratual, em 

relação ao prazo estipulado: 0,25% a 1% do valor global 

contratado, ou do valor contratual remanescente ainda não 

cumprido, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor de 

referência; 

 

11.4.1.2.  Pela recusa em executar o objeto contratual, 

caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo 

estipulado: 2,5% a 10% do valor global contratado, ou do 

valor contratual remanescente ainda não cumprido; 

 

11.4.1.3.  Pela demora em refazer a execução do objeto contratual 

rejeitada ou corrigir falhas na execução do objeto contratual, 
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a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 

0,25% a 1% do valor global contratado, ou do valor 

contratual remanescente ainda não cumprido, por dia 

decorrido; 

 

11.4.1.4.  Pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na 

execução do objeto contratual, entendendo-se como recusa 

a não execução do objeto contratual nos 5 (cinco) dias que 

se seguirem à data da rejeição: 2,5% a 10% do valor global 

contratado, ou do valor contratual remanescente ainda não 

cumprido; 

 

11.4.1.5.  Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no 

termo contratual ou nas Leis Federais nos 8.666/1993, 

10.520/2002 e 8.078/1990 (Código de Defesa do 

Consumidor) ou no instrumento convocatório e não 

abrangida nos incisos anteriores: 0,25% a 1% do valor global 

do contrato, ou do valor contratual remanescente ainda não 

cumprido, para cada evento. 

 

11.5.  Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de 

Ferreiros pelo prazo de até 5 (cinco) anos, da CONTRATADA que deixar de 

entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude fiscal. 

 

11.6.  A pena pecuniária de multa destina-se às hipóteses de: 

 

11.6.1.  Atraso injustificado na execução do contrato; 

11.6.2.  Inexecução total ou parcial do contrato. 

 

11.7.  O atraso, para efeito do cálculo de multa, será contado em dias 

corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, e a 

multa será aplicada quando o atraso for superior a 5 (cinco) dias. 

 

11.8.  A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as 

demais penalidades. 

 

11.9.  O valor correspondente à multa será descontado dos pagamentos 

subsequentes devidos pela CONTRATANTE em decorrência da execução 

contratual ou cobrado judicialmente. 
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11.10.  Objetivando evitar danos ao Erário, ao Gestor da Prefeitura Municipal 

de Ferreiros poderá adotar medida cautelar para suspender o pagamento à 

CONTRATADA na proporção do valor de eventual multa a ser aplicada até o 

término do processo administrativo. 

 

11.11.  A competência para a aplicação das sanções é atribuída ao Gestor da 

Prefeitura Municipal de Ferreiros - PE.  

 

11.12.  As sanções serão aplicadas de forma gradativa, obedecidos os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, após regular processo 

administrativo com garantia de defesa prévia e de interposição de recurso. 

 

11.13.  Na estipulação das sanções, deverão ser considerados o grau de 

comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das 

irregularidades constatadas. 

 
12. DOS REAJUSTES 

12.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano 

contado da data limite para a apresentação das propostas.  

12.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da 

CONTRATADA, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela 

CONTRATANTE, do índice IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e 

concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do 

Decreto n.º 1.054, de 1994):  

R = V (I – Iº) / Iº,  

onde: R = Valor do reajuste procurado;  

V = Valor contratual a ser reajustado;  

Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data 

fixada para entrega da proposta na licitação;  

I = Índice relativo ao mês do reajustamento; 

12.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última 

variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o 

índice definitivo.  

12.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 

definitivo.  

http://www.ferreiros.pe.gov.br/
mailto:contato@ferreiros.pe.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS 

Av. Francisco Freire da Silva, Nº 32 - Centro - Ferreiros - PE   Fone: (81) 3657-1156 
CNPJ Nº 11.361.870/0001-02 

www.ferreiros.pe.gov.br / contato@ferreiros.pe.gov.br 
 

 

 

12.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier 

a ser determinado pela legislação então em vigor.  

12.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 

novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de 

termo aditivo.  

12.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 

13. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

13.1. Para acompanhar a execução e fiscalizar os contratos administrativos 

originados da Ata de Registro de Preços, inclusive assinar requisição de 

material/serviço e atestar o recebimento do objeto deste Termo de Referência nas 

Notas Fiscais apresentadas, fica designado o servidor abaixo:  

 13.1.1.  Sra. Elson, CPF XXX.XXX.XXX-XX, ocupante do cargo de 

XXXXXXXX, conforme Portaria de Nomeação nº 00X/2021. 

 
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

14.1 Em caso de dúvidas entrar em contato com o setor da Administração da 

Secretaria de Educação. 

 

Ferreiros, 24 de janeiro de 2022. 

 

______________________________________ 

Amanda Lima Cavalcante de Araújo 

Nutricionista 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

Ao 

MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022. 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

Declaramos sob as penas da lei e para os fins requeridos no Inciso VII, do artigo 4º, da 

Lei Federal nº 10.520/2002, que cumprimos plenamente com os requisitos de 

habilitação exigidos neste Edital.  

 

 

 

Local e data 

 

 

 

_______________________________________________ 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE/PROCURADOR DA EMPRESA 
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ANEXO III 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 001/2022 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL  

 

Apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento do objeto da presente 

licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 001/2022 acatando todas as estipulações 

consignadas no respectivo Edital e seus anexos. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

 NOME DA EMPRESA: CNPJ: 

 REPRESENTANTE e CARGO: CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:  

 ENDEREÇO, E-MAIL e TELEFONE: AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA. 

 

OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para 

a Formalização de Ata Registro de Preços, visando a aquisição de gêneros 

alimentícios (Merenda escolar) de acordo com a demanda da Secretaria Municipal de 

Educação de Ferreiros, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 

e características descritas no Anexo I deste edital. 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID. QUANT. MARCA 

 

VALOR 

UNITÁRIO 

 

VALOR 

TOTAL 

 

1 

 

Descrição completa do item 

ofertado 

  

  

 

http://www.ferreiros.pe.gov.br/
mailto:contato@ferreiros.pe.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS 

Av. Francisco Freire da Silva, Nº 32 - Centro - Ferreiros - PE   Fone: (81) 3657-1156 
CNPJ Nº 11.361.870/0001-02 

www.ferreiros.pe.gov.br / contato@ferreiros.pe.gov.br 
 

 

 

2 
Descrição completa do item 

ofertado 
  

  
 

3 
Descrição completa do item 

ofertado 
  

  
 

 Valor Total 
 

 

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

 

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo I do Edital. 

PROPOSTA: R$ (Por extenso) 

  

CONDIÇÕES GERAIS 

 

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a 

presente licitação, bem como o inteiro teor do Termo de Referência. 

 

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA – Conforme Edital. 

 

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital. 

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, 

impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e 

comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras 

quaisquer que incidam sobre a contratação. 

 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 

De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão de abertura. 

LOCAL E DATA 
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NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE/PROCURADOR DA 

EMPRESA 
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ANEXO IV – MODELO DECLARAÇÃO DE INIDÔNEOS 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

 

DECLARAÇÃO 

 

(Nome da Empresa) 

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, 

sediada. 

(Endereço Completo) 

 

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2022 instaurada 

pelo Município de Ferreiros-PE, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou 

contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

LOCAL E DATA 

 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE/PROCURADOR DA 

EMPRESA 
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

 

DECLARAÇÃO 

 

(Nome da Empresa) 

 

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, 

sediada 

 

(Endereço Completo) 

 

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

LOCAL E DATA 

 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE/PROCURADOR DA 

EMPRESA 

 

http://www.ferreiros.pe.gov.br/
mailto:contato@ferreiros.pe.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS 

Av. Francisco Freire da Silva, Nº 32 - Centro - Ferreiros - PE   Fone: (81) 3657-1156 
CNPJ Nº 11.361.870/0001-02 

www.ferreiros.pe.gov.br / contato@ferreiros.pe.gov.br 
 

 

 

ANEXO VI 

MODELO DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA DE MENOR 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

 

DECLARAÇÃO 

(Nome da Empresa) 

 

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, 

sediada 

 

(Endereço Completo) 

 

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados 

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

qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que 

acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93. 

 

LOCAL E DATA 

 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE/PROCURADOR DA 

EMPRESA 
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OBS.  

 

Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar 

essa condição. 
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ANEXO VII 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

 

Modelo de Declaração de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e 

Microempreendedores Individuais.  

 

A Empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ nº 

__________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 

______________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________ e do CPF 

nº ________________, declara que se enquadra na condição de MICROEMPRESA – 

ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP OU MICROEMPREENDEDOR 

INDIVIDUAL, constituídas na forma da LEI COMPLEMEMTAR Nº 123, de 14/12/2006. 

E ainda DECLARO, para os devidos fins, não haver nenhum dos impedimentos 

previstos no § 4º, do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que cumpriremos 

todas as condições estabelecidas no Edital. 

 

 

 

 

LOCAL E DATA 

 

 

 

 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 
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ANEXO VIII 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

 

 

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do 

Pregão...............................do Município de Ferreiros, que a 

empresa............................................................tomou conhecimento do Edital e de 

todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os 

termos do Edital, e a fornecer produtos de qualidade, sob as penas da Lei.  

 

 

 

LOCAL E DATA 

 

 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE/PROCURADOR DA 

EMPRESA 
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ANEXO IX 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

 

DECLARAÇÃO 

 

(Razão Social)  ________________________________________________ 

 

CNPJ/MF Nº ________________________________________ 

 

Sediada_______________________________________________________ 

 

Declaro para os devidos fins, que de acordo com o Art. 9 da Lei 8.666/93 de 21 

de junho de 1993, que na empresa acima qualificada, não existe sócio ou empregado 

com relação familiar ou parentesco no âmbito da Administração Pública Direta, Indireta 

e Fundacional dos Poderes Legislativo e Executivo Municipal, por cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 

de Agentes Públicos (Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Procurador Geral 

do Município, e Vereadores) e de servidores investidos em cargo de direção, chefia ou 

assessoramento. Declaro ainda, que as informações prestadas são verdadeiras, 

assumindo a responsabilidade pelo. Seu inteiro teor, sob as penas da Lei.  

Por ser verdade, firmamos o presente. 

 

LOCAL E DATA 

 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE/PROCURADOR DA 

EMPRESA 
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ANEXO X - 

 MINUTA DE CONTRATO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 – SRP 

PROCESSO Nº 001/2022 

CONTRATO Nº _______/2022. CONTRATO DE 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, MUNICIPIO DE 

FERREIROS-PE, E DO OUTRO LADO, A EMPRESA 

________________________ CONFORME PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº _________, PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº ______________________________.  

 

O MUNICÍPIO DE FERREIROS, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no 

CNPJ sob Nº 11.361.870/0001-02, com sede Av. Francisco Freire da Silva, 32 – 

Centro – Ferreiros - PE, neste ato pela Secretária de Educação, a Senhora  Gilmara 

Ferreira Cavalcante de Sales, brasileira, casada, funcionária pública, residente e 

domiciliada na Rua Projetada, S/N – Centro, Ferreiros, Pernambuco, inscrita no 

CPF/MF sob o n.º 028.699.194 – 25 e no RG sob o n°. 5.278.594 SDS - PE, doravante 

denominada CONTRATANTE, e do outro lado, a 

empresa.............................................pessoa jurídica de direito privado, registrada no 

CNPJ sob o nº..............................., com sede na.................................., representada 

neste ato pelo(a) Sr(a).........................................., residente na.........................., 

portador(a) da carteira de identidade sob o nº................................. e do CPF 

nº................................., doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista a 

contratação, considerando o disposto na lei n.º 8.666/93 e 10.520/02 e demais 

disposições, a homologação do Processo Licitatório nº 001/2022, Pregão Eletrônico nº  

001/2022, têm entre si justo e acordado o seguinte:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATADO  

1.1 O objeto da presente licitação é a Formalização de Ata Registro de Preços, 

visando a aquisição de gêneros alimentícios (Merenda escolar) de acordo com a 

demanda da Secretaria Municipal de Educação de Ferreiros, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas e características descritas no Anexo I 

deste edital. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO  
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2.1. Prazo de Entrega: a entrega do objeto será de, no máximo, 5 (Cinco) dias 

consecutivos, contados a partir da data do recebimento da AUTORIZAÇÃO DE 

FORNECIMENTO - AF, pelo licitante vencedor. 

2.2. Os produtos deverão ser entregues nos endereços a ser indicado pelo setor 

demandante, de segunda a sexta feira no horário das 07:30h às 15:00h.  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 

3.1. O prazo para execução do objeto desta licitação será a partir da data de 

assinatura do contrato até 12 (doze) meses observado o disposto no Art. 57 da Lei nº. 

8.666/93 e demais normas legais pertinentes. 

§ 1º - O prazo para entrega do objeto contratado será de no máximo 05 (Cinco) dias 

corridos, contados da solicitação realizada pela Administração da Unidade de Pronto 

Atendimento, através da Ordem de Fornecimento. 

§ 2º - A contratada ficará obrigada a trocar o(s) produto(s)/material(is) que vier(em) a 

ser(em) rejeitado(s) por não atender(em) à(s) especificação(ões) anexa(s) ao edital 

e/ou apresentar(em) defeito(s) de fabricação, sem que isto acarrete qualquer ônus à 

Administração ou importe na revelação das sanções previstas na legislação vigente. O 

prazo para a entrega do novo produto/material será no prazo máximo 48 (Quarenta e 

oito) horas, contado do recebimento da solicitação de troca. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
4.1. Como contraprestação ao fornecimento do objeto deste acordo, o Contratante 

pagará à Contratada o valor de R$ _______ (________________), conforme itens em 

planilha em anexo. 

4.2. O pagamento dos produtos poderá ser efetuado em 30 (trinta) dias após a 

entrega da nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente, mediante controle 

emitido pelo fornecedor; 

4.3. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição dos itens 

entregues o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser 

feito o pagamento; 

4.4. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão 

devolvidas ao Detentor da Ata, para as necessárias correções, com as informações 

que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das 

notas fiscais/faturas; 

4.5. O pagamento será efetuado pelo Município de Ferreiros no prazo de até 30 

(trinta) dias, contado da data de protocolização da nota fiscal/fatura e dos respectivos 

documentos comprobatórios, conforme indicado no subitem 6.1, mediante ordem 

bancária, emitida através do Banco do Brasil, creditada em conta corrente da 
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Contratada; 

4.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada na pendência de qualquer uma 

das situações especificadas no item 4.4, sem que isso gere direito a alteração de 

preços ou compensação financeira; 

4.6.1. Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e 

obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos produtos realizados; 

4.7. O Município de Ferreiros não efetuará pagamento de título descontado, ou por 

meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por 

intermédio da operação de “factoring”; 

4.8. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável; 

4.9. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção 

tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No 

entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio 

de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 

referida Lei Complementar; 

4.10. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras 

praças serão de responsabilidade do Contratado. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
5.1 As despesas do presente contrato serão custeadas com a seguinte dotação 

orçamentária: 

XXXXXX 

XXXXXX 

XXXXXX 

XXXXXX 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 
 
6.1. Quando da entrega do objeto deste contrato, o mesmo deverá ser recebido por 
servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após comprovação de que o objeto entregue 
se adéqua aos termos contratuais e especificações exigidas. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES 
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7.1. As alterações, porventura necessárias ao fiel cumprimento deste contrato, serão 
efetivadas na forma e condições do art. 65 da Lei nº. 8.666/93, formalizadas 
previamente através de Termo Aditivo, devidamente homologado, que passará a 
integrar este contrato para todos os fins legais. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE 
8.1 O município de Ferreiros obriga-se a:  

8.1.1 Efetuar os pagamentos no tempo, lugar e forma estabelecidos na contratação.  

8.1.2 Notificar, por escrito, à CONTRATADAS quaisquer irregularidades encontradas 

no produto. 

8.1.3 Proporcionar todas as facilidades que lhe couber, para que a entrega do material 

seja executada na forma estabelecida neste Termo de Referência.  

8.1.4 Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e 

controle de qualidade do produto.  

8.1.5 Atestar na Nota Fiscal a entrega efetiva do material.  

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

9.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos 

e sua proposta, assumindo como exclusivamente suas os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

9.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 

prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, 

acompanhado da respectiva nota fiscal. 

9.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 

os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 

1990); 

9.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo 

de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

9.1.4 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação; 

9.1.5 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 
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9.1.6 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
 

10.1. O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes condições, sem 

prejuízo do disposto no art. 78 da Lei nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas por 

leis posteriores. 

I - Pelo Contratante:  

a) Unilateralmente, em caso de inexecução do objeto contratado, bem como variação 

de interesse, nos termos do art. 58, I, c/c art. 79, I, da Lei n°. 8.666/93. Não sendo 

permitida a Contratada, por tratar-se de preceito de ordem pública, em que se 

observa o interesse público, e atribuível, tão somente, ao Ente Federativo. 

II - Por ambas as partes:  

a) Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado, 

tornando absolutamente inviável a execução do Contrato. 

§ 1º - Na hipótese de rescisão contratual nas formas previstas nos incisos I a XI, art. 

78 da Lei nº. 8.666/93 e demais normas legais pertinentes, terá a Contratada direito, 

exclusivamente, ao pagamento dos produtos/materiais fornecidos e aceitos. 

§ 2º - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei n°. 

8.666/93 e demais normas legais pertinentes, sem que haja culpa da Contratada, será 

esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo 

ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da 

rescisão.    

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
 

11.1. Em face das circunstâncias a seguir descritas, aplicar-se-ão à Contratada as 

seguintes penalidades: 

I – advertência; 

II – suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Ferreiros-

PE; 

III - pagamento de multa: 

a)  Multa moratória de 0,1% (zero vírgula um por cento), por dia de atraso, sobre o 

valor global do contrato ou documento equivalente, quando a contratada, sem justa 
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causa, deixar de cumprir, dentro do prazo estabelecido, as obrigações assumidas, 

contado da emissão da ordem de fornecimento. 

 

b)  A partir do 15º (décimo quinto) dia corrido de atraso, será aplicada a multa 

compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, acrescido 

da multa moratória prevista na letra “a”. 

 

c)  A partir do 30º haverá a rescisão unilateral do contrato com base no art. 77 e ss. da 

Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das medidas legais cabíveis por perdas e danos. 

 

d)  Em razão de inexecução parcial do contrato, da entrega do objeto em desacordo 

com a amostra que foi previamente aprovada, no curso do cumprimento da obrigação, 

poderão ser aplicadas as penas de multas já previstas, cumulativamente à pena de 

suspensão, declaração de inidoneidade e rescisão contratual. 

 

e)  Em razão da inexecução total da entrega do objeto ou da entrega do objeto em 

desacordo com a amostra que foi previamente aprovada, poderá ser aplicada pena de 

multa de 20% (vinte por cento) do valor total atualizado do contrato, cumulativamente 

à pena de suspensão, declaração de inidoneidade e rescisão contratual. 

 

f) Considera-se inexecução total quando houver, na execução do contrato, reiterado 

descumprimento das obrigações assumidas, ou quando o atraso na execução 

ultrapassar o prazo limite de 30 (trinta) dias uteis. 

 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

11.2 A aplicação da sanção de multa não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas em Lei. 

 

11.3 Os atrasos por problemas técnicos que perdurarem por mais de 10 (dez) dias 

serão considerados inexecução parcial para os efeitos das aplicações das 

penalidades. 

 

11.4 Seremos garantidos o direito à prévia e ampla defesa, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e 

comprovados. Sujeitam-se ainda os licitantes, no que couberem às demais sanções 

referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

11.4.1  Na ocasião da apresentação da defesa prévia deverá ser apresentada a 

documentação relativa à habilitação jurídica e procuração com firma 

reconhecida no caso de representante legal. 
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 11.5      As multas e outras sanções de natureza pecuniária resultante de processos 

administrativos instaurados deverão ser recolhidas no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis, a contar da data da notificação, sob pena de encaminhamento para a inscrição 

na Dívida Ativa do Município de Ferreiros e posterior cobrança judicial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE 
 

12.1. Conforme disposto no Art. 61, Parágrafo Único, da Lei n°. 8.666/93, a publicação 

do presente instrumento será efetuada em extrato, no local de costume, até o 5º 

(quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 

(vinte) dias daquela data, correndo à conta do Município de Ferreiros-PE a respectiva 

despesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

13.1.Nos termos do § 3º do Art. 55 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, no 

ato da liquidação da despesa, os produtos de contabilidade comunicarão, aos órgãos 

incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, 

as características e os valores pagos, tudo em conformidade com o disposto no Art. 63 

da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. 

13.2 Sob o pálio do art. 55, § 2º, da Lei n°. 8.666/93, fica eleito o foro da Comarca de 

Ferreiros PE, como competente, para dirimir dúvidas ou controvérsias decorrentes da 

execução do presente Contrato. 

E, por estarem justos e acordados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de 

igual teor e para um só efeito legal, na presença das testemunhas que também 

assinam. 

Ferreiros-PE, em ____ de ____________ de 2022. 

____________________________________ 

Gilmara Ferreira Cavalcante de Sales  
Secretária de Educação 

Contratante 
 

______________________________________ 

EMPRESA 

SÓCIO/RESPONSÁVEL 

CARGO 

Contratada 
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ANEXO XI – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____. 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS, CONFORME TERMO DE 

REFERÊNCIA. 

O MUNICÍPIO DE FERREIROS, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no 

CNPJ sob Nº 11.361.870/0001-02, com sede Av. Francisco Freire da Silva, 32 – 

Centro – Ferreiros - PE, representado neste ato pela Secretária de Educação, a 

Senhora  Gilmara Ferreira Cavalcante de Sales, brasileira, casada, funcionária pública, 

residente e domiciliada na Rua Projetada, S/N – Centro, Ferreiros, Pernambuco, 

inscrita no CPF/MF sob o n.º 028.699.194 – 25 e no RG sob o n°. 5.278.594 SDS - PE, 

doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado, a 

empresa.............................................pessoa jurídica de direito privado, registrada no 

CNPJ sob o nº..............................., com sede na.................................., representada 

neste ato pelo(a) Sr(a).........................................., residente na.........................., 

portador(a) da carteira de identidade sob o nº................................. e do CPF 

nº................................., doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista a 

contratação, considerando o disposto na lei n.º 8.666/93 e 10.520/02 e demais 

disposições, a homologação do Processo Licitatório nº 001/2022, Pregão Eletrônico nº  

001/2022, têm entre si justo e acordado o seguinte:  

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1.1. A presente Ata tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a 

Formalização de Ata Registro de Preços, visando a aquisição de gêneros alimentícios 

(Merenda escolar) de acordo com a demanda da Secretaria Municipal de Educação de 

Ferreiros, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas e 

características descritas no Anexo I deste edital. 

.   

 2.  CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E 

QUANTITATIVOS: 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas 

na (s) propostas (s) são as que seguem: 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDA

DE 

QUANTIDAD

E 

 

VALOR 

UNITÁRIO 

 

VALOR 

TOTAL 

1       
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2...       

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO ÓRGÃO GERENCIADOR, PARTICIPANTES E 

ADESÃO. 

3.1. – MUNICÍPIO DE FERREIROS – GERENCIADOR 

3.2 - Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta 

licitação. 

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA 

4.1. O prazo de validade improrrogável desta Ata de Registro de Preços é de 12 

(doze) meses, contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído 

o do vencimento. 

5. CLÁUSULA QUINTA - DA REVISÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO DE 

PREÇOS 

5.1 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 

exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações 

previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

5.2. Na hipótese acima, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar 

por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 

5.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para 

negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.  

5.4. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados 

pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de 

penalidade. 

5.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original.  

5.6. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, a Administração Municipal poderá 

liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 

pedido da ordem de serviço e convocar os demais para assegurar igual oportunidade 

de negociação. 

5.7. Não havendo êxito nas negociações previstas na condição anterior, o órgão 

gerenciador procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as 

medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
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5.8. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) não assinar o contrato ou receber a nota de empenho no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 

1993, ou no art. 7º da Lei n.º 10.520, de 2002. 

5.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 5.8 “a”, 5.8 “b” 

e 5.8 “d” será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

5.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, 

devidamente comprovados e justificados: 

a) por razão de interesse público; ou 

b) a pedido do fornecedor. 

5.11. Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata 

registrada, concluídos os procedimentos de ajuste, o Município de Ferreiros fará o 

devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores 

registrados a nova ordem de classificação. 

5.12. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, 

automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência. 

6.  CLÁUSULA SEXTA - DA ASSINATURA DOS CONTRATOS DE EXECUÇÃO E 

FORNECIMENTO 

6.1. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá 

ser convocado, a qualquer tempo durante a vigência da Ata, para assinar contrato ou 

receber a nota de empenho, dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data do 

recebimento do documento oficial de convocação, sob pena de decair o direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

6.2. O Município de Ferreiros poderá convocar para substituir o fornecedor registrado 

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, 

podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, verificando-se a aceitabilidade da 

proposta e o cumprimento das exigências habilitarias, ou revogará o Processo 

Licitatório, observado o interesse público. 
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6.3. No ato da contratação, se for o caso, a empresa vencedora poderá se fazer 

representar por representante, mediante apresentação de procuração com poderes 

expressos para firmar contrato. 

6.4. A contratação será precedida da apresentação de toda a documentação de 

Regularidade Fiscal e Trabalhista e da emissão de nota de empenho, sendo 

convocada a adjudicatária para assinatura do termo de contrato. 

6.5. O contratado deverá, durante a execução contratual, manter todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do 

instrumento de contratação.  

6.6. As obrigações do contratado e as penalidades decorrentes de suas condutas são 

aquelas previstas no Termo de Referência e na minuta de contrato anexos ao edital. 

6.7. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou 

supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto licitado, nos termos do §1º, 

artigo 65 da Lei nº 8.666/1993. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será efetuado através de nota de empenho, em até 30 (trinta) dias 

após o recebimento definitivo do objeto pela Secretaria demandante, com a(s) Nota(s) 

Fiscal (is) devidamente atestada pelo setor técnico competente, devendo ser 

comprovada a manutenção das exigências da habilitação. 

7.2. O CONTRATANTE verificará as hipóteses de retenção na fonte de encargos 

tributários. Os tributos relativos ao faturamento serão descontados da CONTRATADA 

no momento da liquidação da despesa e recolhidos diretamente ao poder público 

competente. 

7.3. O CONTRATANTE deduzirá do montante a pagar os valores correspondentes a 

multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA. 

7.4. Qualquer atraso na apresentação da Nota Fiscal eletrônica/Fatura, ou dos 

documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, 

importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do 

CONTRATANTE. 

8. CLÁUSULA OITAVA - PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO 

OBJETO 

8.1. O fornecimento dos produtos sempre que solicitados, será realizado no prazo, 

horários e locais previstos nos itens 5.1. do Termo de Referência, conforme o caso. 

9. CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
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9.1. O órgão gerenciador providenciará a publicação do extrato da presente Ata de 

Registro de Preços no Diário Oficial do Município, conforme disposto no art. 61, 

parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 

9.2. Não será permitida a adesão/carona a esta Ata de Registro de Preços. 

9.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de 

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

9.4. As obrigações que nortearão a relação contratual entre as partes estão previstas 

nas Cláusulas Quinta (obrigações da Contratada) e Sexta (obrigações da Contratante) 

da minuta do contrato.  

9.5. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos 

licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante 

vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do 

art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014. 

9.5. Fica eleito o foro da Comarca de Ferreiros para dirimir qualquer dúvida oriunda 

desta Ata de Registro de Preços. 

9.6. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado 

em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado 

pelos contraentes. 

Ferreiros, ____ de ____________ de 2022. 

 

_________________________-_______ 

Gilmara Ferreira Cavalcante de Sales  

- Secretária de Educação  – 

 

Empresa CNPJ - __________________________________ 

 

Responsável  _____________________________________ 
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