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DATA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 03/06/2022 

HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08:30 (horário de Brasília). 
HORÁRIO DA DISPUTA: 09:00 (horário de Brasília). TEMPO DA 

DISPUTA INICIAL: 15 (quinze) minutos. 

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTA: 
pregao@ituporanga.sc.gov 

 EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 43/2022 

 
PREÂMBULO 

 

O Município de Ituporanga, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 
83.102.640/0001-30, representado neste ato pelo Prefeito, Sr. GERVASIO JOSE MACIEL, 
inscrito no CPF sob nº 121.340.239-53, TORNA PÚBLICO para conhecimento    dos interessados 
que na data e horário indicados, realizado em sessão pública, por meio da internet, através do site 
da Bolsa Nacional de Compras - https://bnccompras.com, fará realizar licitação na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrição 
contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº. 10.520 de 
2002, o Decreto nº. 10.024 de 2019, a Instrução Normativa nº. 206 de 2019, ao Decreto Municipal 
nº. 94 de 08 de julho de 2020, à Lei Complementar nº. 123 de 2006, à Lei nº. 8.078 de 1990 – 
Código de Defesa do Consumidor, e, subsidiariamente à Lei nº. 8.666 de 1993 e suas 
atualizações, bem como  à legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus 
Anexos. 
 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

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

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

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

 
1.5 Havendo divergência entre as informações constantes do registro da licitação na Bolsa 
Nacional de Compras - BNC e as constantes deste Edital e de seus Anexos prevalecerão  estas 
últimas. 

mailto:pregao@ituporanga.sc.gov.br
https://bnccompras.org.br/
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2. DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

DOS CENTROS EDUCACIONAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ATENDIDOS PELA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITUPORANGA, BEM COMO PARA A ELABORAÇÃO DE 

KITS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PELO PERÍODO DE 12 MESES. 
 

A Relação dos itens com suas descrições, quantidades e valores máximos estão dispostas 

no ANEXO VII. 

2.1 O objeto desta licitação é AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS CENTROS EDUCACIONAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL, ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITUPORANGA, BEM COMO 
PARA A ELABORAÇÃO DE KITS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PELO PERÍODO DE 12 
MESES. visando atender à necessidade de itens da merenda escolar da rede municipal de ensino 
do Município de Ituporanga, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de 
Referência, neste Edital e seus Anexos. 

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

2.1.2Os gêneros alimentos serão adquiridos diariamente e/ou semanalmente (de acordo com o 
tipo de alimento), conforme a necessidade exigida pelo Setor de Alimentação Escolar. 

 
2.2 - Quando da realização da primeira entrega, a Diretora da Alimentação Esclar, 
responsável, solicitaráa apresentação dos seguintes documentos:  
 
a) Alvará Sanitário em nome da Empresa;  
b) Alvará de Transporte em nome da Empresa;  
c) Carteira de Manipulação de Alimentos de todos os entregadores e demais manipuladores da 
alimentação escolar. 
 
2.2.1 No referido cronograma, também estarão especificados os gêneros alimentícios necessários 
para o cumprimento do cardápio escolar, as quantidades de cada produto e o horário de 
recebimento dos mesmos. 
 
2.3 – Os gêneros alimentícios deverão ser entregues no prazo de 03 (três) dias úteis, após a 
solicitação de fornecimento, conforme cronograma de data e horário, estabelecido pela Diretora 
da Alimentação escolar, sendo que na data estabelecida para entrega não serão aceitas 
quantidades parceladas, ou seja, deverá ser efetuada entrega integral dos itens solicitados. Os 
produtos a serem entregues deverão ser de 1ª qualidade, com data de fabricação recente, 
estando sujeitos a devolução; 
 
2.3.1 O Licitante vencedor deverá entregar os produtos da linha conforme solicitação e 
autorização anexa, na Secretaria Municipal de Educação, no setor de Alimentação Escolar, sita a 
Rua Vereador Joaquim Boeing, 40; sem nenhum custo adicional ao Município; Os produtos a 
serem entregues deverão ser de 1ª qualidade, com data de fabricação recente, estando sujeitos à 
devolução: 
 
2.3.2 O licitante vencedor deverá entregar os produtos perecíveis (carne) uma vez por semana 
(terças-feiras) nas Unidades Escolares conforme cronograma de entrega sem nenhum custo 
adicional ao Município. 
 
2.3.3 O licitante vencedor deverá entregar os produtos perecíveis (frutas e verduras) uma vez por 
semana (terças-feiras) nas Unidades Escolares conforme cronograma de entrega sem nenhum 
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custo adicional ao Município.  
 
2.3.4 O licitante vencedor deverá entregar os produtos perecíveis (pão) todos os dias a partir das 
07:00 hrs da manhã, nas Unidades Escolares conforme cronograma de entrega sem nenhum 
custo adicional ao Município.  
 
2.3.5 Não serão recebidos/aceitos pela Diretora da Alimentação Escolar, gêneros alimentícios de 
marcas e características diferentes das licitadas, nem de pesos diferentes das solicitadas. 
 
 2.3.6 Com relação as frutas/legumes, referidos itens deverão vir pesados, acompanhados 
darespectiva etiqueta do peso correspondente e data.  
 
2.3.7 As despesas para entrega dos gêneros alimentícios nos locais indicados, correrão por conta 
da empresa contratada, sem custos adicionais para o Município de Ituporanga. 
 
 2.3.8 O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as 
exigênciascontidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
 
2.3.9 Esclarecimentos poderão ser obtidos no setor de Licitações da Prefeitura do Município de 
Ituporanga, situada à Rua Vereador Joaquim Boeing, 40, Centro das 08h00min às 12h00min e 
das 13h30min às 17h30min e pelo fone (**47) 3533-1211 e também via e-mail: 
licitacao@ituporanga.sc.gov.br e pregao@ituporanga.sc.gov.br. O Edital completo poderá ser 
obtido pelos interessados no endereço eletrônico: www.ituporanga.sc.gov.br, no link 
Prefeitura/Editais/Licitações. 
 

 
2.4 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:  
  
2.4.1 ANEXO I – Justificativa Para A Contratação; 
2.4.2 ANEXO II – Minuta do Contrato; 

2.4.3 ANEXO III – Modelo de Declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº. 
9.854/99); 
ANEXO IV – Modelo de Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (inciso VII do 
artigo 4º da Lei nº. 10.520/2002); 
2.4.4 ANEXO V – Modelo de Declaração de microempresa e empresa de pequeno porte, ou 
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº. 11.488, de 2007. 
2.4.5 ANEXO VI – Termo de Referência, Relação dos Itens, descrições, quantidades, valores. 
2.4.6 ANEXO VII – Folha para Elaboração do Contrato. 

 
3. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES: 
 

3.1 Os órgãos gerenciador será a Secretaria Municipal de Educação.  

 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 

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

4.2 Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade 
relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que 

licitacao@ituporanga.sc.gov.br
pregao@ituporanga.sc.gov.br
www.ituporanga.sc.gov.br
https://bnccompras.org.br,/
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atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e 
seus Anexos. 

 
4.3 Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas: 
 
a) Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretada, ou em 
processo de recuperação extrajudicial; 
b) Em dissolução ou em liquidação; 
c) Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Administração Pública, nos 
termos do artigo 87, inciso III da Lei nº. 8.666 de 1993; 
d) Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Administração Pública, nos 
termos do artigo 7º da Lei nº. 10.520 de 2002; 
e) Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva 
de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72,§8º, inciso V, 
da Lei nº. 9.605 de1998; 
f) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

g) Que sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si; 
h) Estrangeiras que não funcionem no País; 
i) Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº.8.666 
de 1993. 
 
4.4 O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do 
licitante. 

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

 
5.DO CREDENCIAMENTO: 

 

5.1 Para fins de participação neste pregão, os interessados deverão obter da Bolsa Nacional de 
Compras - BNC mencionada neste Edital, o login pessoal de acesso ao sistema. 
 
5.2 O processo de credenciamento será iniciado pelo interessado, através da Bolsa Nacional de 
Compras, no endereço https://bnccompras.org.br.  

 

5.3 Em caso de dificuldade no credenciamento junto ao sistema acima, os licitantes deverão 
entrar em contato com a Bolsa Nacional de Compras – BNC, fone: 42 30264550 e/ou Celular/ 
Whatsapp: 41 991367677, e/ou com o Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Ituporanga, 
fone: 47-3533 1211, e-mail: pregao@ituporanga.sc.gov.br. 

 

5.4 Por ocasião do credenciamento junto ao provedor do sistema, o interessado deverá 
comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática 
de todos os atos inerentes ao certame. 

https://bnccompras.org.br/
mailto:pregao@ituporanga.sc.gov.br
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5.5 Os interessados ainda não credenciados no sistema eletrônico deverão providenciar o 
credenciamento preferencialmente no prazo de até 03 (três) dias úteis antes da data limite de 
apresentação das propostas iniciais. 
 
5.6 Os interessados poderão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração 
por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderespara formular 
lances de preços e praticar todos os atos e operações nos sistemas   de compras eletrônicas 
utilizados nas licitações. 

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

 
5.8 O login e a senha poderão ser utilizados conforme Plano de Adesão efetuada pelo Licitante, 
salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BNC ou do 
Município de Ituporanga, devidamente justificado. 
 
5.9 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de 
Ituporanga e a BNC a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros. 
 
5.10 Qualquer declaração, informação ou documento falso anexado ao sistema sujeitará o licitante 
às sanções administrativas previstas neste edital, sem prejuízos de eventuais consequências de 
natureza civil e criminal. 

 
5.11 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 
 
5.12 Recomendamos obter junto a Bolsa Nacional de Compras – BNC, fone: 42 30264550 e/ou 
Celular/ Whatsapp: (41) 99136-7677 telefones do suporte ao fornecedor, outras informações 
sobre o processo de credenciamento no sistema de compras eletrônica. 

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

 

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

6.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos 
doart. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
 
6.4 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
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inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
6.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 
 
6.6 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 
 
6.7 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 
 
7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 

7.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema     eletrônico, dos 
seguintes campos: 
a) Valor unitário; 
b) Marca (quando for o caso); 
c) Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
 
7.2 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento dos bens. 

 
7.3 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. 
 
7.4 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
sua apresentação. 
 
7.5 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência 
decontratações públicas vigentes, quando participarem de licitações públicas. 

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

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

8.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 
na data, horário e local indicado neste Edital. 
 
8.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 
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8.3 Também será desclassificada a proposta que não identifique o licitante. 
 
8.4 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

 
8.5 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 

8.6 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 
estasparticiparão da fase de lances. 
 
8.7 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 

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

 
8.10 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 
da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
 
8.11 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 

 
8.12 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 
0,01 (um centavo). 
 
8.13 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de 
serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 
 
8.14 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 
fechado. 
 

8.15 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá 
o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 
8.16 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores 
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até 
oencerramento deste prazo. 
 
8.17 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 
autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance 
final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
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8.18 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 
segundo a ordem crescente de valores. 
 
8.19 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, 
haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem 
de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será 
sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.20 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 
etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às 
exigências de habilitação. 

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

 
8.22 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
 
8.23 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

 
8.24 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação. 
 
8.25 O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido neste Edital 
e seus anexos. 
 
8.26 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta cadastrada. 
 
8.27 Uma vez encerrada a etapa de lances, será verificado o porte da entidade empresarial, 
conforme cadastro prévio realizado pelo licitante. O sistema identificará em coluna própria as 
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os 
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006. 
 

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

 
8.29 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. 
 
8.30 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa 
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
 
8.31 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 
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oferta. 
 

8.32 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação aos bens 
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostasque fizerem 
jus às margens de preferência, conforme regulamento. 
 
8.33 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, 
de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou 
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

 
8.34 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, 
aos bens produzidos: 

 
a) no país; 
b) por empresas brasileiras; 
c) por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
d) por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 
com deficiência ou e) para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação. 
 
8.35 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentreas 
propostas empatadas. 

 
8.36 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para 
que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes dasprevistas 
neste Edital. 

 
8.37 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
 
8.38 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. 
 

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

 
9. DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 

 

9.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. 
 
9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao 
preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

 
9.3 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, 
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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. 

9.4 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade 
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 
suspeita. 
 
9.5 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada 
mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a 
ocorrência será registrada em ata. 
 
9.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-
mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

 
9.7 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada 
do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo  Pregoeiro. 
 
9.8 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características dos aparelhos, tais como marca, modelo, tipo, além de outras 
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 
eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do 
seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob penade não aceitação da proposta. 

 
9.9 Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de 
qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, 
oPregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de 
não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 03 (três) dias úteis contados da 
solicitação.  

 
9.10 Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 
procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os 
interessados, incluindo os demais licitantes. 

 
  

9.11 Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. No caso 
de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo 
Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a 
proposta do licitante será recusada.  
 
9.12 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o 
Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. 
Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de 
uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.  
 
9.13 Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, 
podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não 
gerando direito a ressarcimento.  
 
9.14 Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues, quando não 
perecíveis, deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 03 (três) dias úteis, após o qual 
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poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. 
 
 9.15 Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 
indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua 
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for necessário. 
 
 9.16 Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da 
margem de preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio 
eletrônico, o documento comprobatório da caracterização do produto manufaturado 
nacional,podendo, se necessário, ocorrer o encaminhamento por via postal 
 
9.17 O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo bem não atender aos 
regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da 
aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
 
9.18 Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão 
reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência. 
 
9.19 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
9.20 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade. 
 
9.21 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, 
vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
 
9.22 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 

9.23 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes.   

 

9.24 Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá 
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 
45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
 
9.25 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 
 
10. DA HABILITAÇÃO: 

 

10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
 
10.2 Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da 
União (www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis); Cadastro Nacional de Empresas 
Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e, Cadastro Nacional de Condenações 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/cnep
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Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNJ, mantido pelo Conselho 
Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
 

10.3 A consulta aos cadastros 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. 

10.4 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. 
 
10.5 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 
 
 10.6  O licitante será convocado para manifestação previamente a sua 
 desclassificação. 

 
10.7 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 

 
10.8 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
 
10.9 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena 
de inabilitação. 

 

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

 
10.11 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 
matriz. 
 
10.12 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 centralizaçãodo 
recolhimento dessas contribuições. 

 
10.13 Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
 
10.14 - Habilitação jurídica: 
 
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 
 
b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br. 
 

c) 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. 

 
d) 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. 

 
e) 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. 

f) 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. 

 
g) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização. 
 
h) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 
 
10.15 - Regularidade fiscal e trabalhista: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 
b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 
Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante. 
 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante. 
 
e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
 
f) Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas – Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas (CNDT). 

 

g) Folha para elaboração do contrato devidamente preenchida conforme modelo ANEXO VII. 

10.16 Sob pena de inabilitação, as certidões relativas à regularidade fiscal deverão ter sido 
expedidas a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação, quando estas 
não tiverem prazo de validade estabelecido pelo órgão competente expedidor. 
 
10.17 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu 
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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10.18 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa 
de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 
 
10.19 - Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão 
desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação. 
Considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir de 
1º/04/2019, a certidão de "Falência, Concordata e    Recuperação Judicial" deverá ser solicitada 
tanto no sistema eproc quanto no ESAJ. As duas certidões deverão ser apresentadas 
conjuntamente, caso contrário não terão validade. 
 
b) Para licitantes de outros estados, verificar na certidão a exigência de documentação 
complementar para validação. 
 
c) O licitante que esteja em processo de recuperação judicial, deverá apresentar autorização do 
juízo competente para sua participação em processo licitatório. 
 
10.20 - Qualificação Técnica: 
 
a – Apresentar, no mínimo, 01 (um) atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado em nome da empresa Proponente, comprovando o ramo de atividade da mesma; 
b – Apresentar Alvará de funcionamento da empresa licitante, devidamente autenticada; 
c – Apresentar a cópia do Certificado de Registro de Inspeção devidamente autenticado 
(especificamente para carnes). 
 
10.20.1  - Os documentos devem apresentar prazo de validade, conforme o caso, e deverão ser 
autenticados, ou cópia não autenticada, desde que sejam exibidos os originais para autenticação 
pelo Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio. Não serão aceitas cópias de documentos obtidas por 
meio de aparelho fac-símile (FAX). Não serão aceitas cópias de documentos ilegíveis. 
. 
 
10.21 - Documentos complementares: 

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

 
b) Declaração que cumpre os requisitos de habilitação, conforme modelo anexo a este Edital. 
 
c) Outros Documentos; 
 
d) Documentos Complementares. 

 
10.22 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, 
uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 
 
10.23 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 
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10.24 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa 
ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 
tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 
prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 
mediante apresentação de justificativa. 

 
10.25 A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 
mesmo prazo para regularização. 
 
10.26 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
 

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

 

10.28 Em havendo inabilitação haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo- se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 
10.29 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. 
 
10.30 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá 
sobre o(s) item(s) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação 
do licitante nos remanescentes. 

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

 
11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA: 

 

11.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 
02(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro, no sistema eletrônico e deverá: 

 

a) 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. 

 
b) Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 
 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 

16 

 

 

 
11.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

 
11.3 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante (quando necessários), vinculam a Contratada. 
 
11.4 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 
 
11.5 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; 
no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, 
prevalecerão estes últimos. 

 
11.6 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 deum 
resultado, sob pena de desclassificação. 
 
11.7 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta 
de outro licitante. 
 
11.8 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
 
11.9 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta 
de outro licitante. 

 
11.10 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12. DOS RECURSOS: 
 

12.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido 
o prazo de no mínimo 15 (quinze) 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. 
 
12.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência 
de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 
 
12.3 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso. 

  

12.4 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 

 
12.5 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 
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apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, 
que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
 
12.6 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 
12.7 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
endereçoconstante neste Edital. 

 
13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
 

13.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

 
a) 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. 
 
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de 
lances. 

 
13.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 
 
13.3 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac- símile, 
de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

 
14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

 

14.1 A presente licitação será adjudicada à licitante que apresentar proposta de MENOR PREÇO, 

JULGAMENTO POR ITEM, desde que atendidas às exigências deste Edital. 

 14.2 - Serão solicitadas amostras dos itens ofertados pelas empresas vencedoras para 

verificação do atendimento às especificações exigidas e a homologação ocorrerá após a 

elaboração de parecer informando a aceitação dos mesmos; 

 14.2.1 – As amostras deverão ser encaminhadas à Secretaria da Educação, situada na Rua 

Vereador Joaquim Boeing, 40, Centro, CEP 88400-000 no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis 

após o pregão e os itens que necessitarem amostras serão definidos durante o pregão, por ordem 

de tens. 

 14.2.2 – As amostras deverão ser identificadas com os termos: 

 a) Amostras para análise, licitação (número da licitação, data, e item a que se refere), 

fornecedor (nome, telefone e e-mail), representante; 

b) As amostras deverão estar na embalagem original do produto; 

c) Deverão ser enviadas 02 (duas) unidades/ amostras de cada item. 
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14.3 – A licitante que não encaminhar a amostra no prazo estabelecido, terá sua cotação 

desconsiderada para efeito de julgamento; 

 

14.4 – Caso não haja recurso, e após a análise e aprovação das amostras, o pregoeiro, adjudicará 

o objeto do certame à Proponente detentora do menor preço por Lote, encaminhando o processo 

para homologação pelo Prefeito; 

14.5 – A homologação desta licitação não obriga a Administração à aquisição do objeto licitado. 

14.6 - Os produtos a serem entregues deverão ser de 1ª qualidade, com data de fabricação 

recente (do mês da entrega), estando sujeitos a devolução; 

14.7 – O Licitante vencedor deverá entregar os produtos da linha conforme solicitação e 

autorização anexa, na Secretaria Municipal de Educação, no setor de Merenda Escolar, sita 

a Rua Vereador Joaquim Boeing,40; sem nenhum custo adicional ao Município; 

 14.8 - O licitante vencedor deverá entregar os produtos perecíveis (carne) uma vez por 

semana (terças-feiras) nas Unidades Escolares conforme cronograma de entrega sem 

nenhum custo adicional ao Município. 

15. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

 

15.1 Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de 
classificação e a quantidade de fornecedores, convocará os interessados para, no prazo de 05 
(cinco) dias, contados da data da convocação, proceder à assinatura do Contrato. 

 
15.2 O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu 
transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito 
pelo órgão gerenciador. 
 
15.3 No caso de o licitante vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a 
do Conrtato, sem prejuízo das cominações previstas neste Edital e seus Anexos, poderá ser 
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após feita a 
negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos de habilitação, 
assinar o contrato. 
 
15.4 O órgão gerenciador encaminhará cópia da Ata aos órgãos participantes, se houver. 
 
16. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA: 

 

16.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão manifestar-se no próprio 
sistema quanto ao interesse de participar do cadastro de reserva, reduzindo, ainda, seus preços 
ao valor da proposta do licitante mais bem classificado e anexando proposta readequada ao 
sistema. 
 
16.2 A manifestação do licitante como interessado no cadastro de reserva, na ata da sessão, 
torna o licitante vinculado à futura contratação para todos os fins e efeitos. 
Os licitantes que se manifestarem como interessados no cadastro de reserva, terão que  atender 
aos requisitos de habilitação constantes no item 10 deste edital. 
 
16.3 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 
certame em relação ao licitante melhor classificado. 
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16.4 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual 
apresentada durante a fase competitiva. 
 
16.5 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações 
e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu 
registro cancelado nas hipóteses do Decreto Municipal nº. 94 de 08 de julho de 2020. 

 
17. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

 

17.1 O Contrato terá vigência de 12 (Doze) meses, a contar da data de sua   assinatura. 

 

17.2 Os valores decorrentes desta licitação não sofrerão reajustes, salvo por força de Lei ou    por 
interesse público. 
 
18. DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO: 

 

18.1 A alteração do Contrato e o cancelamento do registro do fornecedor obedecerão à disciplina 
do Decreto Municipal nº. 94 de 08 de julho de 2020, conforme previsto na Minuta do contrato 
anexo ao Edital. 

 
19. DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES: 

 

19.1 A contratação com os fornecedores serão formalizadas por intermédio de instrumento 
contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de fornecimento ou outro 
instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993, e obedecidos os 
requisitos pertinentes do Decreto Municipal nº. 94 de 08 de julho de 2020. 
 
19.2 As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital e na minuta 
do Termo Contratual, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, norespectivo 
pedido de contratação. 
 
19.3 A empresa vencedora, após homologação, deverá assinar o “Termo de Contrato,” no prazo 
de 03 (três) dias úteis; 
 
19.4 A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o “Termo de Contrato”, conforme 
estabelecido no subitem anterior, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-se às penalidades a que se refere à Lei nº 8.666/93; 
 
19.5 Quando a Proponente Vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, 
se recusar a assinar o contrato (ou retirar o instrumento equivalente), serão convocadas as 
demais Proponentes classificadas na ordem de classificação; 
 
19.6 O prazo de vigencia do contrato será de 12 (Doze) Meses, a contar da data da sua 
assinatura; 
 
19.7 A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitado, durante a execução  do 
Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a Legislação em vigor quanto às 
obrigações assumidas na Licitação; 
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19.8 Consideram-se como parte integrante do Contrato, os termos da Proposta Vencedora e seus 
Anexos, bem como os demais elementos concernentes à Licitação que servirem de base ao 
Processo Licitatório; 
 
19.9 Caberá à CONTRATANTE providenciar a publicação do Extrato do Contrato conforme 
estabelece o Artigo 61, da Lei nº 8.666/93. 
 
19.10 É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 
 
19.11 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
 
20. DO PREÇO: 

 

20.1 Os valores decorrentes desta licitação não sofrerão reajustes nos primeiros 12 meses, 
salvo por força de Lei ou por interesse público. 

 

 
21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA: 

 

21.1 DAS OBRIGAÇÕES DACONTRATANTE 
 
21.1.1. A CONTRATANTE OBRIGAR-SE-Á: 
 
21.1.2 A CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições 
necessáriasao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente licitatório, consoante 
estabelece a Lei nº 8.666/93; 
 
21.1.3 Fiscalizar e acompanhar a realização/recebimento do objeto deste Pregão Eletrônico; 
 
21.1.4 Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do 
Contrato, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 
 
21.1.5 Providenciar os pagamentos à CONTRATADA à vista das Notas Fiscais/Faturas 
devidamente atestadas nos prazos fixados; 
 
21.1.6 Emitir a Nota de Empenho, com as informações necessárias, em favor da Contatada e 
responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas informações contidas no 
Termo de Referência, e ainda, em consonância com a Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Estadual 
n°7.468/11 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 
 
21.1.7  Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a aquisição do bem; 
 
21.1.8  Efetuar, em favor da empresa CONTRATADA o pagamento, nas condições estabelecidas no 
edital. 
 
 
21.2 DAS OBRIGAÇÕES DACONTRATADA 
 
21.2.1 A CONTRATADA OBRIGAR-SE-Á: 
 
21.2.1 Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições e qualificações 
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exigidas na licitação; 
 
21.2.2 Promover a entrega do bem dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em 
observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa 
técnica; 
 
21.2.3 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE; 
 
21.2.4 Os itens, no ato da entrega deverão estar acompanhados da nota fiscal descritiva, 
constando nº da Autorização de Fornecimento, dados da conta bancária para depósito do 
pagamento, bem como Certidões Negativas (Municipal, Estadual, Federal, FGTS e Trabalhista). 
 
22. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO: 

 

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

 

 
23. DO PAGAMENTO: 

 
23.1 O prazo para pagamento será de até 28 (vinte e oito) dias, contados a partir da data de 
entrega dos aparelhos, seu recebimento definitivo e da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela 
Contratada. 
 
23.2 O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada. 
 
23.3 O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal apresentada pela 
Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

 
23.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para a Contratante. 
 
23.5 Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta para verificar a manutenção das 
condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado 
ao processo de pagamento. 
 
23.6 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em 
conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro 
meio previsto na legislação vigente. 
 
23.7 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 

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

 
24. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
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24.1 Os recursos para a aquisição do objeto do presente Pregão Eletrônico serão de acordo com 
os quantitativos efetivamente contratados. Serão usadas dotações do orçameto de 2022 ou bem 
como dotações dos anos subsequentes se necessário: 

 
Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

1 Divisão de Ensino 

2012 Funcionamento e Manutenção da Secretaria da Educação 

3339030070000000000 Gêneros de alimentação 

1010132 Recursos 25% - Educação   

Código Dotação Descrição 

5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

1 Divisão de Ensino 

2013 Funcionamento e Manutenção do Ensino Fundamental 

3339030070000000000 Gêneros de alimentação 

1360500 Transferências Salário-Educação - Federal   

Código Dotação Descrição 

5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

1 Divisão de Ensino 

2014 Funcionamento e Manutenção do Ensino Infantil - Creche 

3339030070000000000 Gêneros de alimentação 

1010132 Recursos 25% - Educação   

Código Dotação Descrição 

5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

1 Divisão de Ensino 

2014 Funcionamento e Manutenção do Ensino Infantil - Creche 

3339030070000000000 Gêneros de alimentação 

1360500 Transferências Salário-Educação - Federal   

Código Dotação Descrição 

5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

1 Divisão de Ensino 

2016 Merenda Escolar Ensino Fundamental 

3339030070000000000 Gêneros de alimentação 

1010132 Recursos 25% - Educação   

Código Dotação Descrição 

5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

1 Divisão de Ensino 

2016 Merenda Escolar Ensino Fundamental 

3339030070000000000 Gêneros de alimentação 

1430502 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE   

Código Dotação Descrição 

5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

1 Divisão de Ensino 

2017 Merenda Escolar Ensino Infantil - Creche 

3339030070000000000 Gêneros de alimentação 

1010132 Recursos 25% - Educação   

Código Dotação Descrição 

5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

1 Divisão de Ensino 

2017 Merenda Escolar Ensino Infantil - Creche 

3339030070000000000 Gêneros de alimentação 

1430502 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE   
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Dotação Utilizada 
Código Dotação Descrição 

5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

1 Divisão de Ensino 

2056 Merenda Escolar Ensino Infantil - Pre-escola 

3339030070000000000 Gêneros de alimentação 

1010132 Recursos 25% - Educação   

Código Dotação Descrição 

5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

1 Divisão de Ensino 

2056 Merenda Escolar Ensino Infantil - Pre-escola 

3339030070000000000 Gêneros de alimentação 

1430502 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE   

Código Dotação Descrição 

5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

1 Divisão de Ensino 

2057 Funcionamento e Manutenção do Ensino Infantil - Pre-escola 

3339030070000000000 Gêneros de alimentação 

1010132 Recursos 25% - Educação   

Código Dotação Descrição 

5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

1 Divisão de Ensino 

2057 Funcionamento e Manutenção do Ensino Infantil - Pre-escola 

3339030070000000000 Gêneros de alimentação 

1360500 Transferências Salário-Educação - Federal   

Código Dotação Descrição 

5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

1 Divisão de Ensino 

2013 Funcionamento e Manutenção do Ensino Fundamental 

3449030070000000000 Gêneros de alimentação 

1360500 Transferências Salário-Educação - Federal   

Código Dotação Descrição 

5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

1 Divisão de Ensino 

2012 Funcionamento e Manutenção da Secretaria da Educação 

3339030070000000000 Gêneros de alimentação 

3010132 Recursos 25% - Educação   

Código Dotação Descrição 

5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

1 Divisão de Ensino 

2056 Merenda Escolar Ensino Infantil - Pre-escola 

3339030070000000000 Gêneros de alimentação 

3430502 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE   

Código Dotação Descrição 

5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

1 Divisão de Ensino 

2013 Funcionamento e Manutenção do Ensino Fundamental 

3339030070000000000 Gêneros de alimentação 

3360500 Transferências Salário-Educação - Federal   

 

25. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
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25.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, e do Decreto nº.10.024, de 
2019, a licitante/adjudicatária que, no decorrer da licitação: 

 
a) Não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta; 
b) Apresentar documentação falsa; 
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
e) Comportar-se de modo inidôneo; 
f) Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaração falsa; 
h) Ensejar o retardamento da execução do certame. 
 
25.2 A licitante/Adjudicatária quem cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitem anterior 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

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

 
25.3 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
 
25.4 As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação estãoprevistas no 
Termo de Referência. 
 
25.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 
1993. 
 

25.6 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado 
o princípio da proporcionalidade. 

 
25.7 As multas serão recolhidas em favor da Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar 
da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou,quando for o caso, 
inscritas em Dívida Ativa e cobradas judicialmente. 
 
25.8 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso 
das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 
26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

26.1 Até três dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer licitante poderá 
solicitar esclarecimentos ou providências ao ato convocatório do pregão. 
 
26.2 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. 
 
26.3 Até três dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa ou 
licitante poderá impugnar o ato convocatório do pregão. 

 
26.4 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 
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impugnação. 
 
26.5 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das modificações no Edital. 
 
26.6 Serão admitidos recursos, pedidos de esclarecimentos e impugnações enviados através do 
sistema eletrônico (BNC) https://bnccompras.org.br devendo os mesmos serem apresentados por 
escrito, instruídos com os documentos necessários ao seu conhecimento devidamente anexados. 
 
26.7 Os mesmos, por impossibilidade de serem enviados pelo sistema eletrônico, poderão ser enviados 
através de e-mail pregao@ituporanga.sc.gov.com.br, ou através do protocolo geral do Município. 
 
26.8 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se 
deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 
quando,inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
26.9 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 
do Pregoeiro em contrário. 
 
26.10 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato dasessão pública. 

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

26.12 A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face 
de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 
 
26.13 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. 

 
26.14 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. 
 
26.15 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 
público. 
 
26.16 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
26.17 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos 

https://bnccompras.org.br/
mailto:pregao@ituporanga.sc.gov.com.br
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documentos requeridos no presente Edital, salvo em virtude de força maior ou caso fortuito, aceitável a 
juízo do Pregoeiro; 
 
26.18 Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o processo 
prevalecem à previsão do Edital. 

 
26.19 O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no endereço constante 
no preâmbulo, nos dias úteis, no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min. 

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

26.21 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no 
órgão, situado no endereço constante no preâmbulo, nos dias úteis, no horário das 08h00min às 
12h00min e das 13h30min às 17h30min. 

 

26.22 Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus anexos, o valor 
se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 5°, III, da Lei 
n° 10.520, de 2002. 
 
26.23 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, e da Lei 
nº 8.666, de 1993 atualizadas, subsidiariamente. 
 

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

 

 
 
 

Ituporanga/SC, em  23 de maio de 2022. 
 
 

 
 

 

 

 

 
GERVÁSIO JOSÉ MACIEL 

Prefeito 

 

 

 

mailto:pregao@ituporanga.sc.gov.br
https://www.tigrinhos.sc.gov.br/
https://bnccompras.org.br/
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ANEXO I 
 

PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022  

JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS CENTROS 

EDUCACIONAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE ITUPORANGA, BEM COMO PARA A ELABORAÇÃO DE KITS DA ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR, PELO PERÍODO DE 12 MESES. 

1.  
 

 
2. RELAÇÃO DOS ITENS 

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

3. JUSTIFICATIVA 

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

 

 

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

5. FORMA DE FORNECIMENTO 
 
Os produtos a serem entregues deverão ser de 1ª qualidade, com data de fabricação recente, estando 

https://educacaointegral.org.br/glossario/desenvolvimento-integral/
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira.pdf
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sujeitos à devolução; 
 
O Licitante vencedor deverá entregar os produtos da linha conforme solicitação e autorização anexa, na 
Secretaria Municipal de Educação, no setor de Alimentação Escolar, sita a Rua Vereador Joaquim 
Boeing, 40; sem nenhum custo adicional ao Município; 
g) O licitante vencedor deverá entregar os produtos perecíveis (carne) uma vez por semana (terças-
feiras) nas Unidades Escolares conforme cronograma de entrega sem nenhum custo adicional ao 
Município. 
h) O licitante vencedor deverá entregar os produtos perecíveis (pão) todos os dias a partir das 07:00 
hrs da manhã, nas Unidades Escolares conforme cronograma de entrega sem nenhum custo adicional ao 
Município. 
i) O licitante vencedor deverá entregar os produtos perecíveis (frutas e verduras) uma vez por semana 
(terças-feiras) nas Unidades Escolares conforme cronograma de entrega sem nenhum custo adicional ao 
Município 
 
5.2 AVALIAÇÃO DO CUSTO 
 
5.2.1 O custo estimado foi apurado a partir da média aritmética de orçamentos recebidos de empresas de 
ramo de atividade pertinente ao objeto licitado. 
 
5.2.2 A estimativa do preço constará apenas nos autos do processo de licitação. 

 
6. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO BEM 
 
6.1 A administração rejeitará, no todo, ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as 
especificações exigidas no edital. 

 
7. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA 
 
7.1 A contratada obriga-se: 
 
7.1.1 Efetuar a entrega do bem em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela Administração, em 
estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal 
constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo e prazo de garantia 
(conforme o caso); 
 

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

 
7.1.3 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
 
7.1.4 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 
7.1.5 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, 
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no 
Termo de Referência; 
 
7.1.6 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
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7.1.7 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras 
que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 
 
7.1.8 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os 
artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
 

7.1.9 O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da 
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas) horas, o produto com avarias ou defeitos; 
 
 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
8.1 A Contratante obriga-se a: 
 
8.1.1 Receber provisoriamente os bens, disponibilizando local, data e horário; 
 
8.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com 
as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos; 
 
8.1.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de  servidor 
especialmente designado por Portaria; 
 
8.1.4 Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
 
9. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 
 
9.1 A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor responsável pela gestão do contrato, que 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à 
Administração. 

 
9.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, 
não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
9.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 

30 

 

 

ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis 
 

 
10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
a) advertência; 
 
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato; 
 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

d) Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela 

Contratada, a esta será aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do Contrato, 

por dia de atraso, num limite de 20 dias, quando será considerada inexecução total do 

contrato. 

e) Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, o licitante que ensejar o retardamento da 
execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a 
Administração, pelo prazo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o 
Município de Ituporanga, pelo prazo de até dois anos; 
 
10.1 Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do  
Distrito Federal ou municipal. 
 
10.2 Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até cinco 
anos; 
 
10.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados; 
 
10.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e 
de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais 
que, em razão do contrato decorrente desta licitação: 
 
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscalno 
recolhimento de tributos; 
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 
d) A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
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e) A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

f) As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor da Contratante, ou deduzidos da garantia, se houver, 
ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 
g) Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

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

i) As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão 
previstasno Edital. 
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ANEXO II 

 

MINUTA DO CONTRATO Nº .../2022/PMI 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 43/2022  

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 

 

 
O MUNICÍPIO DE ITUPORANGA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº. 

83.102.640/0001-30, com sede na Rua Vereador Joaquim Boeing, 40 – Ituporanga – S C, neste 

ato representado pelo Prefeito o Sr. GERVASIO JOSE MACIEL, inscrito no CPF sob nº 

121.340.239-53, denominado CONTRATANTE, e A EMPRESA......... pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob nº........ , com sede na......... , cidade de ….., Estado de …….., 

neste ato representada pelo Sr (a)......... , CPF nº........ , aqui denominada CONTRATADA, por 

este instrumento e na melhor forma de direito, tem entre si justo e contrato o que segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Tem o presente instrumento, por objeto, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS CENTROS EDUCACIONAIS E 

CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
ITUPORANGA, BEM COMO PARA A ELABORAÇÃO DE KITS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 

PELO PERÍODO DE 12 MESES. A Relação dos itens com suas descrições, quantidades e valores 
máximos estão dispostas no ANEXO VII, de forma parcelada, conforme Termo de Referência do 

Edital de Pregão Eletrônico nº 12/2022 e constante na proposta vencedora no valor total de R$ 
…......( ). 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratada deverá emitir nota fiscal/fatura referente ao bem 

entregue a Prefeitura Município de Ituporanga. Na nota fiscal/fatura a Contratada deverá 

discriminar a quantidade entregue, seus respectivos valores, além dos demais elementos 

habituais fiscais e legais; 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas, 

encargos e incidências, diretos ou indiretos, não importando a natureza que recaiam sobre o 

fornecimento do objeto da presente licitação, que correrão também por nossa conta e risco da 

contratada. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO: A entrega deverá ser feita no prazo máximo de 03(três) dias, após 

Ordem de Fornecimento assinada pelos responsáveis, no local indicado, sem custo adicional, 

sendo de total responsabilidade do Prestador Registrado o frete, carga e descarga do objeto, bem 

como, zelar pela segurança e pelo perfeito estado de conservação, enquanto estiver sob sua 

guarda. 

 

PARAGRAFO QUARTO: Caso a entrega não seja realizada no referido prazo, a contratada 

estará sujeita a sanções previstas em lei, conforme especificações constantes no edital e seus 

anexos, que passam a fazer parteintegrante desta Ata, para todos os efeitos legais. 

 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 

33 

 

 

PARAGRAFO QUINTO: Zelar pela segurança, higiene e medicina do trabalho, relativamente ao 
pessoal que a licitante utilizar, direta ou indiretamente, na execução dos serviços, prestando 
assistência médica e hospitalar, bem como a de primeiros socorros a seus empregados em casos 
de acidente de trabalho. 

 

PARAGRAFO SEXTO: Fornecer a seus empregados, contratados, e fazer com que estes 
utilizem, todos os equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários à segurança dos 
mesmos, de acordo com o exigido pelas normas relativas à Segurança, Higiene e Medicina do 
Trabalho, previstas na legislação em vigor. 
 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: os preços ora ajustados não sofrerão reajuste no período contratual.  Por 

ocasião da entrega dos bens, deverá estar acompanhada da devida autorização, esta deverá 

estar acompanhado do competente documento fiscal citado. Verificada qualquer irregularidade na 

emissão da nota fiscal/fatura, será feita a sua devolução e solicitada outra nota fiscal/fatura, 

ficando, sem qualquer custo adicional para esta, prorrogado o prazo de pagamento 

proporcionalmente à sua regularização. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente instrumento é celebrado entre as partes, pelo prazo de 12 

(doze) meses, passando a vigorar da data de sua assinatura até o dia.............. Poderá, também, 

haver vencimento antecipado do prazo contratual no caso de a entrega do bem descrito na 

CLÁUSULA PRIMEIRA ocorrer antes, bem como prorrogar o contrato caso haja interesse do 

município. 

 
CLÁUSULA QUARTA: Os recursos para a aquisição do objeto do presente Pregão Eletrônico 
serão de acordo com os quantitativos efetivamente contratados. Serão usadas dotações do 
orçameto de 2022 bem como se necessário dotações do ano  subsequente: 
 

Dotação Utilizada 
Código Dotação Descrição 

5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

1 Divisão de Ensino 

2012 Funcionamento e Manutenção da Secretaria da Educação 

3339030070000000000 Gêneros de alimentação 

1010132 Recursos 25% - Educação   

Código Dotação Descrição 

5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

1 Divisão de Ensino 

2013 Funcionamento e Manutenção do Ensino Fundamental 

3339030070000000000 Gêneros de alimentação 

1360500 Transferências Salário-Educação - Federal   

Código Dotação Descrição 

5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

1 Divisão de Ensino 

2014 Funcionamento e Manutenção do Ensino Infantil - Creche 

3339030070000000000 Gêneros de alimentação 

1010132 Recursos 25% - Educação   

Código Dotação Descrição 

5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

1 Divisão de Ensino 
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Dotação Utilizada 
2014 Funcionamento e Manutenção do Ensino Infantil - Creche 

3339030070000000000 Gêneros de alimentação 

1360500 Transferências Salário-Educação - Federal   

Código Dotação Descrição 

5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

1 Divisão de Ensino 

2016 Merenda Escolar Ensino Fundamental 

3339030070000000000 Gêneros de alimentação 

1010132 Recursos 25% - Educação   

Código Dotação Descrição 

5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

1 Divisão de Ensino 

2016 Merenda Escolar Ensino Fundamental 

3339030070000000000 Gêneros de alimentação 

1430502 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE   

Código Dotação Descrição 

5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

1 Divisão de Ensino 

2017 Merenda Escolar Ensino Infantil - Creche 

3339030070000000000 Gêneros de alimentação 

1010132 Recursos 25% - Educação   

Código Dotação Descrição 

5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

1 Divisão de Ensino 

2017 Merenda Escolar Ensino Infantil - Creche 

3339030070000000000 Gêneros de alimentação 

1430502 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE   

Código Dotação Descrição 

5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

1 Divisão de Ensino 

2056 Merenda Escolar Ensino Infantil - Pre-escola 

3339030070000000000 Gêneros de alimentação 

1010132 Recursos 25% - Educação   

Código Dotação Descrição 

5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

1 Divisão de Ensino 

2056 Merenda Escolar Ensino Infantil - Pre-escola 

3339030070000000000 Gêneros de alimentação 

1430502 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE   

Código Dotação Descrição 

5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

1 Divisão de Ensino 

2057 Funcionamento e Manutenção do Ensino Infantil - Pre-escola 

3339030070000000000 Gêneros de alimentação 

1010132 Recursos 25% - Educação   

Código Dotação Descrição 

5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

1 Divisão de Ensino 

2057 Funcionamento e Manutenção do Ensino Infantil - Pre-escola 

3339030070000000000 Gêneros de alimentação 

1360500 Transferências Salário-Educação - Federal   

Código Dotação Descrição 
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Dotação Utilizada 
5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

1 Divisão de Ensino 

2013 Funcionamento e Manutenção do Ensino Fundamental 

3449030070000000000 Gêneros de alimentação 

1360500 Transferências Salário-Educação - Federal   

Código Dotação Descrição 

5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

1 Divisão de Ensino 

2012 Funcionamento e Manutenção da Secretaria da Educação 

3339030070000000000 Gêneros de alimentação 

3010132 Recursos 25% - Educação   

Código Dotação Descrição 

5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

1 Divisão de Ensino 

2056 Merenda Escolar Ensino Infantil - Pre-escola 

3339030070000000000 Gêneros de alimentação 

3430502 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE   

Código Dotação Descrição 

5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

1 Divisão de Ensino 

2013 Funcionamento e Manutenção do Ensino Fundamental 

3339030070000000000 Gêneros de alimentação 

3360500 Transferências Salário-Educação - Federal 
  

 

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATANTE poderá modificar unilateralmente o presente contrato 

para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SEXTA: Em caso de inobservância por parte da CONTRATADA do aqui 

estabelecido, garantida a defesa prévia, sofrerá ela as seguintes penalidades: 

I – advertência, na primeira vez que o fato ocorrer; 

 
II – multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato; III – rescisão do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA: Fica expressamente reconhecido ao CONTRATANTE o direito de rescindir 

o presente contrato nas hipóteses previstas no art. 77 e seguintes da Lei Federal nº. 8.666/93, 

sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no art. 86 e seguintes da mesma Lei quando 

for o caso. 

 

CLÁUSULA OITAVA: O presente contrato está vinculado ao Edital de Pregão eletronico nº 

12/2022, do Processo de Licitação nº. 43/2022, dele fazendo parte integrante para todos os fins e 

efeitos. 

 
CLÁUSULA NONA: A CONTRATADA compromete-se a manter, durante a execução do contrato, 

em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: DAS PENALIDADES. 
 
Por dia de atraso o adjudicado estará sujeito a uma multa no valor de 0,5% ao dia, pela parcela 

inadimplente, até o limite de 20 dias, quando será considerado o inadimplemento total, 

sujeitando-se a multa de 10% sobre o total do inadimplemento, cuja importância deverá ser 

recolhida no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da notificação, perante a Secretaria 

Municipal da Fazenda, sob pena de ser inclusa no art. 87, IV, da Lei Federal nº. 8.666/93, 

garantida a ampla defesa. Na aplicação dessa sanção administrativa serão admitidos os recursos 

previstos em lei. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA O presente contrato é regido, em todos os seus termos, pela 

atual legislação federal sobre licitações e contratos administrativos (Lei nº 8.666/93), a qual terá 

aplicabilidade também onde este contrato seja omisso. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: As partes elegem o foro da Comarca de Ituporanga-SC, para 

dirimir quaisquer dúvidas surgidas da aplicação deste instrumento. E, por estarem assim 

ajustados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

 

 

Ituporanga, …... de        de 2022 
 
 
 
 

 
 

CONTRATANTE  CONTRATADA 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO – LEI Nº. 9.854/99 
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 43/2022    

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

 
............................... (identificação da licitante) com sede na ...................................................., 
(endereço) inscrita no CNPJ/MF sob o nº ........................, vem através de seu representante 
legal abaixo assinado, em atenção à Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, declarar 
expressamente, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida na 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 7°, inciso XXXIII, a saber: 
“(...) proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz a partir 
de quatorze anos”, para fins de habilitação no Pregão Eletrônico nº12/2022 da 
Prefeitura Municipal de Ituporanga/SC. 
 
 
 

Local e data 
 
 

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

 

MODELO DE DECLARAÇÃO – REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 43/2022 
  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 

 

 
DECLARAÇÃO 

 

 
............................... (identificação da licitante) com sede na ..................................................., 
(endereço) inscrita no CNPJ/MF sob o nº ........................, vem através de seu representante 
legal abaixo assinado, declarar expressamente, sob as penas da lei, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na 
forma da legislação vigente, que se encontram dentro do Envelope de nº 02 – Documentos 
de Habilitação, em conformidade com o inciso VII, Art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, para participação no Pregão Eletrônico nº /2022 da Prefeitura Municipal de 
Ituporanga/SC. 
 

 
Local e data 
 
 

 
Representante Legal 
 
 

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

 

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

 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 43/2022 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
................................... (identificação da licitante) com sede na .................................................. , 
(endereço) inscrita no CNPJ/MF sob o nº , por intermédio de seu representante legal 
abaixo assinado, DECLARA, expressamente, sob as penas da lei, que é considerada: 

 
□ microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, não se incluindo nas hipóteses de exclusão previstas no 
§4º do artigo 3º do mesmo diploma; 

 
OU 

 
□ cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007; 
 

 
gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela referida Lei 
Complementar, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 11/2022 da Prefeitura 
Municipal de Ituporanga/SC. 
 
 
 
 
                   

Local e data 
 
 

 
Representante Legal 
 
 

 
(Observação: colocar a declaração em papel timbrado da empresa licitante) 
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ANEXO VI – Termo de Referência Relação dos itens com suas descrições/especificações 
técnicas, quantidades e valores máximos 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 43/2022 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR DOS CENTROS EDUCACIONAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 
ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITUPORANGA, BEM COMO 
PARA A ELABORAÇÃO DE KITS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PELO PERÍODO DE 
12 MESES. 

 
1.1 – ITENS 

Item Qtd Unid Produto Vlr ref 
unit. em 

R$ 

Vlr Total 

1 500 UNIDADE Achocolatado em pó instantâneo: ingredientes: açúcar, cacau, maltodextrina, sal, leite em 
pó desnatado, soro de leite em pó, vitaminas (a, b1, b2, b6, c, d3 e pp), estabilizante, 
lecitina de soja e aromatizantes. Acondicionado em embalagem plástico contendo 400g, 
com identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro. Validade mínima de 6 meses da entrega. 

R$ 5,38 R$ 2.690,00 

2 150 UNIDADE Achocolatado em pó instantâneo diet: produto obtido do cacau, enriquecido com vitaminas 
e minerais, sem adição de açúcar ou aspartame (zero açúcar/ zero lactose) - utilizado por 
crianças com intolerâncias e diabetes). Embalagem de 210g, feito de material específico, 
em perfeito estado de conservação, vedado, contendo informação nutricional e prazo de 
validade legíveis, devendo conter registros obrigatórios nos ministérios competentes. 
Validade mínima de 6 meses da entrega. 

R$ 17,23 R$ 2.584,50 

3 150 UNIDADE Açafrão em pó: Características técnicas: produto a base de florais secos e croccussativus. 
Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor, rendimento insatisfatório, misturas e peso 
insatisfatório. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes resistentes de 
até 100g, contendo data de fabricação e validade. Prazo De validade: mínimo de 12 
meses. Data De fabricação: máximo de 30 dias. 

R$ 5,42 R$ 813,00 

4 500 UNIDADE Açúcar refinado: deverá ser fabricado de cana de açúcar livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Emb. 5kg, em polietileno 
leitosa original do fabricante, devendo estar intacta e apresentando registro no ministério 
da agricultura - SIF. Validade mínima de 6 meses da entrega. Salientando que os produtos 
deverão ser de qualidade, tendo como referência as seguintes marcas: Alto Alegre, Porto 
Belo, Caravelas. 

R$ 23,92 R$ 11.960,00 

5 30 UNIDADE Adoçante dietético em pó: específico para dietas isentas de açúcares (frutose, sorbitol e 
manitol). Ingredientes permitidos: aspartame, sucralase, esteviosídeo. Caixa contendo 50 
sachês de 10gr cada. Embalagem individual contendo externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, quantidade do produto, 
número de registro no ministério competente. Validade mínima de 6 meses da entrega. 

R$ 22,09 R$ 662,70 

6 900 UNIDADE Amido de milho: produto amiláceo extraído do milho. Deve ser fabricado a partir de 
matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas e parasitas. Não deverá 
apresentar resíduo ou impurezas, bolor ou cheiro não característico. Em pacotes de 500g. 
Embalagem deverá conter externamente identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Deverá conter 
também data de fabricação recente. Validade mínima de 12 meses da entrega. 

R$ 5,07 R$ 4.563,00 

7 450 UNIDADE Arroz branco: arroz agulhinha, tipo 1, grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15%, 
isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plástico, contendo 5kg, 
com identificação do produto, dos ingredientes, informações nutricionais, marca do 
fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de 
acordo com a legislação. Validade mínima de 6 meses da entrega. 

R$ 22,73 R$ 10.228,50 

8 1.500 UNIDADE Arroz parboilizado: tipo 1, longo, fino, constituídos de grãos inteiros isentos de sujidades, 
materiais estranho e mofos. Safra corrente e procedência nacional, embalagem plástica 
atóxica limpa não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o 
momento do consumo, embalagem de 5 kg. A embalagem deverá conter externamente os 

R$ 22,60 R$ 33.900,00 
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dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar data de fabricação recente. 
Validade mínima de 6 meses da entrega. 

9 150 UNIDADE Arroz integral: o produto deve ser de boa qualidade, safra corrente, de procedência 
nacional, isento de mofo, odores estranhos e substâncias nocivas. Não deve apresentar 
grãos disformes (grãos queimados, pedras, cascas e carunchos).  Pacote de 1 kg. A 
embalagem deve ser atóxica, com registro no ministério da agricultura - SIF, estar intacta e 
bem vedada e deve constar: data de fabricação de no máximo 30 dias e prazo de validade 
de no mínimo 6 meses da data de entrega do produto e número de lote. 

R$ 7,20 R$ 1.080,00 

10 500 UNIDADE Aveia em flocos finos: O produto não deve apresentar sujidades, umidade, ou bolor. Odor 
característico. Deve apresentar coloração clara e grânulos soltos, ou seja, sem sinais de 
umidade e sujidades, libre de insetos, fungos e matéria terrosa. A embalagem deve estar 
intacta, bem vedada. Embalagem plástica contendo 200g do produto. Data de fabricação: 
o produto deve ter sido fabricado no máximo de 30 dias antes da data de entrega. Prazo 
de validade: mínimo de 06 meses a partir da data da entrega. A embalagem também deve 
conter indicação do fabricante, produto, peso, ingredientes, informação nutricional, data de 
fabricação, prazo de validade e demais especificações exigidas na legislação vigente. 

R$ 3,56 R$ 1.780,00 

11 2.000 UNIDADE Biscoito isento de lactose: ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido 
fólico, açúcar refinado, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado, 
fermento químico (bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio) melhorador de farinha 
(metabissulfito de sódio), estabilizante (lecitina de soja), aromatizante artificial, antioxidante 
(ácido cítrico) (sem lactose na composição). Peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem 
e em embalagem secundária e caixa de papelão. Validade mínima de 6 meses da entrega. 

R$ 4,63 R$ 9.260,00 

12 3.000 UNIDADE Biscoito tipo maria: ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, 
açúcar refinado, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado, fermento 
químico (bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio) melhorador de farinha 
(metabissulfito de sódio), estabilizante (lecitina de soja), aromatizante artificial, antioxidante 
(ácido cítrico). Peso líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em embalagem secundária 
e caixa de papelão. Validade mínima de 6 meses da entrega. 

R$ 5,33 R$ 15.990,00 

13 100 UNIDADE Biscoito integral (doce): produto não quebradiço, proveniente de farinhas e ingredientes 
integrais, isentos de açúcares simples. Peso líquido 400g, tendo dupla embalagem e 
embalagem secundária de papelão. Validade mínima de 6 meses da entrega. 

R$ 7,36 R$ 736,00 

14 100 UNIDADE Biscoito integral (salgado): produto não quebradiço, proveniente de farinhas e ingredientes 
integrais, isentos de açúcares simples. Peso líquido 400g, tendo dupla embalagem e 
embalagem secundária de papelão. Validade mínima de 6 meses da entrega. 

R$ 6,06 R$ 606,00 

15 3.000 UNIDADE Biscoito salgado tipo cream cracker: sabor e cor característicos, textura crocante, não 
quebradiço. Embalagem primária atóxica em pacotes impermeáveis lacrados com peso de 
400g, contendo identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, 
fabricante, data de fabricação e validade. Dupla embalagem secundária de caixa de 
papelão. Validade mínima de 6 meses da entrega. 

R$ 4,70 R$ 14.100,00 

16 100 UNIDADE Biscoito sem glúten e sem lactose: ingredientes: farinha de arroz integral, fécula de 
mandioca, amido de milho, milho integral em pó, melado de cana, açúcar mascavo, óleos 
vegetais (milho e ou girassol e ou algodão), gordura de palma, maltodextrina, frutas, mix 
de castanhas (castanha de caju, castanha do pará e amêndoa), agentes de massa, 
polidextrose, mel, café solúvel, extrato de soja, avelã em pó, canela em pó, cacau alcalino 
em pó, fibra solúvel, fermentos químicos, alfarroba em pó, edulcorantes maltitol, glicosídeo 
de esteviol e sucralose, emulsificante natural lecitina de soja, espessante goma xantana, 
agentes de crescimento (fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e bicarbonato de 
amônio) e aromas. Sabores variados. Sem adição de leite e derivados. Sem adição de 
glúten. Embalagem de 120g a 150g. Validade mínima de 6 meses da data de entrega. 

R$ 6,87 R$ 687,00 

17 1.500 UNIDADE Café em pó: grão torrado e moído, aspecto, cheiro e sabor próprio, livre de fertilizantes, 
sujidades, parasitas/ larvas e detritos animais ou vegetais, acondicionados à vácuo em 
embalagem de 500g. Registros obrigatórios nos ministérios competentes e selo abic. 
Validade mínima de 6 meses da entrega. Salientando que os produtos deverão ser de 
qualidade, tendo como referência as seguintes marcas: melitta, dois corações. 

R$ 19,29 R$ 28.935,00 

18 1.800 UNIDADE Chocolate em pó solúvel: cacau em pó 50%. Chocolate em pó, preparado, com cacau em 
pó, solúvel, sem açúcar, parcialmente desengordurado e aromatizado, embalado em caixa 
de 200g, com identificação do produto, dos ingredientes, informações nutricionais, marca 
do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de 
acordo com a legislação. 

R$ 12,02 R$ 21.636,00 

19 500 UNIDADE cacau em pó solúvel, obtido da mistura de 100% de cacau acondicionado em embalagem 
apropriada, embalagem contendo 200g com identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e epso líquido, com registro no ministério competente. Validade mínima 
de 6 meses a partir da entrega no almoxarifado, produto isento de glúten. 

R$ 12,77 R$ 6.385,00 

20 1.000 UNIDADE CANELA EM PÓ: COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM DE 40 GR 
CONTENDO O NÚMERO DE REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, E INFORMAÇÃO 
NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VENCIMENTO. 
APRESENTAR VALIDADE SUPERIOR A 3 (TRÊS) MESES A PARTIR DA DATA DE 
ENTREGA. 

R$ 4,65 R$ 4.650,00 

21 1.500 UNIDADE CHÁ - SABOR NATURAL: CHÁ DE CAMOMILA, ERVA DOCE, HORTELÃ, ERVA 
CIDREIRA, CAPIM - LIMÃO, MORANGO, MAÇÃ, EM CAIXA DE 10GR COM 10 SACHÊS, 

R$ 3,31 R$ 4.965,00 
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CONTENDO O NÚMERO DE REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, E INFORMAÇÃO 
NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VENCIMENTO. 
APRESENTAR VALIDADE SUPERIOR A 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE 
ENTREGA 

22 1.000 UNIDADE Condimento colorífico em pó de primeira: características: obtido de frutos maduros de 
urucum, limpos, dessecados e moído, de primeira, constituído de matéria prima de boa 
qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto, contendo no 
máximo10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Registro no ms. Embalagens: 
embalagem plástica atóxica, resistente, de 500g. A rotulagem deve conter no mínimo as 
seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e 
informações nutricionais. Com data de validade de no mínimo 6 meses da data de entrega. 
Legislação: resolução - RDC nº 276, de 22 de setembro de 2005. 

R$ 6,77 R$ 6.770,00 

23 1.800 UNIDADE Doce de leite em pasta: tipo cremoso, em pasta, composto de leite e açúcar, 
acondicionado em lata (pote) de 400 g. Isento de sujidades parasitas e larvas, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, acondicionado em potes de vidro ou plástico, 
embalado em embalado individualmente, com validade de 06 meses. Pote de 400 g 

R$ 5,67 R$ 10.206,00 

24 1.500 UNIDADE Farinha de aveia sem glúten:integral, 100% natural, isenta de sujidades, parasitas, larvas e 
substâncias nocivas, admitindo umidade máxima de 15% por peso. Caixa com 200g, 
atóxica, resistente e hermeticamente vedada. Prazo de validade de 10 meses a contar a 
partir da data de entrega. 

R$ 4,46 R$ 6.690,00 

25 2.000 UNIDADE FARINHA DE MANDIOCA: TIPO 1, GRUPO SECA, SUBGRUPO EXTRA-FINA, COM 
COLORAÇÃO BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES, ACONDICIONADAS EM 
EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA DE 1KG, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA - SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. 

R$ 6,47 R$ 12.940,00 

26 2.500 UNIDADE FARINHA DE MILHO AMARELA (GROSSA): PRODUTO OBTIDO PELA LIGEIRA 
TORRAÇÃO DO GRÃO DE MILHO, DESGERMINADO OU NÃO, PREVIAMENTE 
MACERADO SOCADO E PENEIRADO, DEVERÃO SER FABRICADAS A PARTIR DE 
MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS E 
PARASITOS. NÃO PODERÃO ESTAR ÚMIDAS OU RANÇOSAS, COM UMIDADE 
MÁXIMA DE 14%P/P, COM ACIDEZ MÁXIMA DE 2%P/P, COM NO MÍNIMO DE 6%P/P 
DE PROTEÍNA - EMBALAGEM DE 1KG COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA - SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES DA ENTREGA.. 

R$ 4,63 R$ 11.575,00 

27 1.000 UNIDADE FARINHA DE TRIGO: ESPECIAL, TIPO 1, ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E 
FERRO, COLORAÇÃO BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, 
ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE DE 5KG, COM 
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 70 DIAS 
DA ENTREGA. SALIENTANDO QUE OS PRODUTOS DEVERÃO SER DE QUALIDADE, 
TENDO COMO REFERÊNCIA AS SEGUINTES MARCAS: NORDESTE, ORQUÍDEA. 

R$ 20,35 R$ 20.350,00 

28 50 UNIDADE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL: DE PRIMEIRA QUALIDADE, ENRIQUECIDA COM 
FERRO E ÁCIDO FÓLICO, 100% PURA DE EXCELENTE QUALIDADE, PÓ FINO E DE 
FÁCIL ESCOAMENTO, NÃO DEVENDO ESTAR EMPEDRADO E DEVE SER ISENTO DE 
SUJIDADES. ESPECIFICIDADE DE USO: PREPARO DE PÃES CASEIROS DIVERSOS, 
BOLOS E BISCOITOS. RENDIMENTO SATISFATÓRIO. NÃO DEVERÁ APRESENTAR 
COR ESCURA OU MISTURA COM OUTRAS FARINHAS, FORMAÇÃO DE GRUMOS 
(UMIDADE) E RESÍDUOS OU IMPUREZAS. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, 
ACONDICIONADA EM PACOTES DE POLIETILENO TRANSPARENTE E BEM VEDADO, 
CONTENDO 1 KG, COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. 
NA EMBALAGEM DEVE ESTAR ESCRITO FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. 
APRESENTAR VALIDADE SUPERIOR A 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE 
ENTREGA. 

R$ 6,45 R$ 322,50 

29 2.000 UNIDADE FEIJÃO PRETO: CLASSE PRETO, EM SACOS PLÁSTICOS, TRANSPARENTES, 
ISENTO DE SUJIDADES, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES. A EMBALAGEM DEVERÁ 
CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, 
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O 
PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR 
DA DATA DE ENTREGA  DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. 

R$ 9,68 R$ 19.360,00 

30 1.500 UNIDADE Feijão carioca: tipo 1, em sacos plásticos, transparentes, isento de sujidades, não violados, 
resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) 
meses a partir da data de entrega  de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. 

R$ 11,73 R$ 17.595,00 

31 2.000 UNIDADE FEIJÃO VERMELHO <p>CLASSE VERMELHO, EM SACOS PLÁSTICOS, 
TRANSPARENTES, ISENTO DE SUJIDADES, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES, 
ACONDICIONADOS EM FARDOS LACRADOS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER 
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES 
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO 
DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA 
DE ENTREGA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA..</p> 

R$ 9,97 R$ 19.940,00 

32 600 UNIDADE FERMENTO BIOLÓGICO: INSTANTÂNEO, OBTIDO DE LEVEDURAS POR PROCESSO 
TECNOLÓGICO ADEQUADO; GRANULADO E SECO (QUE NÃO NECESSITE DE 
REFRIGERAÇÃO); NÃO DEVE CONTER NENHUM TIPO DE CONSERVANTE 

R$ 4,71 R$ 2.826,00 
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ARTIFICIAL. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO CONTENDO 100G. 
VALIDADE MÍNIMA DE 6  MESES DA ENTREGA. 

33 800 UNIDADE FERMENTO QUÍMICO: EMBALAGEM DE 250G, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E 
PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SIF. 
VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES DA ENTREGA.. 

R$ 6,63 R$ 5.304,00 

34 26.00
0 

UNIDADE LEITE DE VACA LONGA VIDA INTEGRAL UHT: TETRAPACK, CAIXAS DE 1 LITRO. A 
EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 
PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DO LOTE, DATA DE 
VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E O NÚMERO DE REGISTRO NO 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/ SIF/ DIPOA. VALIDADE 3 MESES DA ENTREGA. 
PODE SER COMERCIALIZADA EM CX COM 12UN. 

R$ 4,76 R$ 
123.760,00 

35 4.800 UNIDADE LEITE UHT INTEGRAL DE VACA COM 0% LACTOSE: COM INFORMAÇÕES 
NUTRICIONAIS, EMBALAGEM TETRAPACK CONTENDO 1LITRO. REGISTRO NO 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES DA ENTREGA.. 

R$ 4,90 R$ 23.520,00 

36 2.400 UNIDADE LEITE DE SOJA: EMBALAGEM 1 LITRO, INTEGRAL, INSTANTÂNEO, 
ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM LIMPA, RESISTENTE, ATÓXICA, ISENTA DE 
FERRUGEM, NÃO AMASSADA. EMBALAGEM APRESENTANDO EXTERNAMENTE 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, 
NÚMERO DE LOTE DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, E NÚMERO 
DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES 
DA ENTREGA.. 

R$ 6,44 R$ 15.456,00 

37 1.000 PACOTE LENTILHA: tipo 1, classe média, nova, pacote de 500g, de 1ª qualidade, sem presença de 
grãos mofados e/ou carunchados. Em embalagem plástica resistente e transparente. 
Identificação do produto. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. 

R$ 8,33 R$ 8.330,00 

38 1.800 UNIDADE Macarrão com ovos tipo aletria: cabelo de anjo ou fitilhos.   Deverá ser fabricado a partir de 
matérias-primas sãs e limpas, não deverá apresentar sujidades, bolor, cheiro de mofo, 
manchas ou fragilidade à pressão dos dedos. EMBALAGEM: contendo material puro, sem 
mistura com outros tipos de macarrão, acondicionada em pacotes de papel multifoliado, 
bem vedado, deve estar intacta, em embalagem de 500gr, contendo o número de registro 
no Ministério da Agricultura, informações nutricionais, ingredientes, número do lote, data 
de fabricação e de validade. Apresentar validade superior a 6 (seis) meses a partir da data 
de entrega e fabricação máxima de 30 dias antes da entrega. 

R$ 4,93 R$ 8.874,00 

39 2.000 UNIDADE Macarrão com ovos tipo parafuso: Deverá ser fabricado a partir de matérias-primas sãs e 
limpas, não deverá apresentar sujidades, bolor, cheiro de mofo, manchas ou fragilidade à 
pressão dos dedos. EMBALAGEM: contendo material puro, sem mistura com outros tipos 
de macarrão, acondicionada em pacotes de papel multifoliado, bem vedado, deve estar 
intacta, em embalagem de 1 kg, contendo o número de registro no Ministério da 
Agricultura, informações nutricionais, ingredientes, número do lote, data de fabricação e de 
validade. Apresentar validade superior a 6 (seis) meses a partir da data de entrega e 
fabricação máxima de 30 dias antes da entrega. 

R$ 6,81 R$ 13.620,00 

40 2.000 UNIDADE Macarrão com ovos (tipo parafuso com vegetais): enriquecida com ferro e ácido fólico, tipo 
parafuso com vegetais. Deverá ser fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, não 
deverá apresentar sujidades, bolor, cheiro de mofo, manchas ou fragilidade à pressão dos 
dedos. EMBALAGEM: contendo material puro, sem mistura com outros tipos de macarrão, 
acondicionada em pacotes de papel multifoliado, bem vedado, deve estar intacta, em 
embalagem padronizada de 500gr, contendo o número de registro no Ministério da 
Agricultura, informações nutricionais, ingredientes, número do lote, data de fabricação e de 
validade. Apresentar validade superior a 6 (seis) meses a partir da data de entrega e 
fabricação máxima de 30 dias antes da entrega. 

R$ 5,37 R$ 10.740,00 

41 50 UNIDADE Macarrão integral com ovos enriquecida com ferro e ácido fólico: não deverá apresentar 
sujidades, bolor, cheiro de mofo, manchas ou fragilidade à pressão dos dedos. 
Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e corante natural 
de urucum e cúrcuma. EMBALAGEM: Deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 
papel multifoliado, bem vedado, em embalagem de 500gr, contendo o número de registro 
no Ministério da Agricultura, informações nutricionais, ingredientes, número do lote, data 
de fabricação e de validade. Apresentar validade superior a 6 (seis) meses a partir da data 
de entrega. 

R$ 5,65 R$ 282,50 

42 25 UNIDADE MACARRÃO SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE: SEM GLÚTEN E LACTOSE, 0% SÓDIO, 
NÃO DEVERÁ CONTER CORANTES, CONSERVANTES E AROMATIZANTES. NÃO 
DEVERÁ APRESENTAR SUJIDADES, BOLOR, CHEIRO DE MOFO, MANCHAS OU 
FRAGILIDADE À PRESSÃO DOS DEDOS. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, 
ACONDICIONADA EM PACOTES DE PAPEL MULTIFOLIADO, BEM VEDADO, EM 
EMBALAGEM DE 500GR, CONTENDO O NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, INGREDIENTES, NÚMERO DO 
LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE. APRESENTAR VALIDADE SUPERIOR 
A 3 (TRÊS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 

R$ 5,72 R$ 143,00 

43 1.600 UNIDADE MARGARINA (CREME VEGETAL): PRODUTO REFRIGERADO OBTIDO DE ÓLEOS 
VEGETAIS LÍQUIDOS E INTERESTERIFICADOS, ÁGUA, SORO DE LEITE EM PÓ 
DESNATADO, VITAMINA A, ESTABILIZANTES, CONSERVANTES, ACIDULANTES, 
ANTIOXIDANTES E CORANTES NATURAIS: URUCUM E CÚRCUMA.  NÃO DEVE 
APRESENTAR MASSA NÃO CREMOSA, CHEIRO DESAGRADÁVEL, COR NÃO 

R$ 10,18 R$ 16.288,00 
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CARACTERÍSTICA DO PRODUTO, POTE VIOLADO, DIVERGÊNCIA DE 
INGREDIENTES QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. AROMA 
IDÊNTICO AO NATURAL DE MANTEIGA, CONTENDO DE 60% A 80% DE LIPÍDEOS. 
ZERO GORDURAS TRANS. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, POTE DE 
POLIETILENO RESISTENTE CONTENDO  500G COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA - SIF. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTES 
INFORMAÇÕES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E 
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. DATA 
DE FABRICAÇÃO MÁXIMA DE 30 DIAS ANTES DA DATA DA ENTREGA. 

44 200 UNIDADE Margarina sem lactose (creme vegetal): c/ sal, com concentração de lipídios entre 60% e 
80%. Isenta de lactose apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos 
e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis, sem lactose na 
composição - embalagem de 500g com registro no ministério da agricultura - SIF. Validade 
mínima de 6 meses da entrega. 

R$ 9,56 R$ 1.912,00 

45 400 UNIDADE Milho para pipoca :Embalados em plástico atóxico, transparente e incolor, termosselada, 
isenta de mofo ou bolores, odores estranhos e substâncias nocivas. A embalagem primária 
deverá declarar a marca, nome e endereço do fabricante, peso líquido, prazo de validade, 
lote, número do registro no órgão competente.  Embalagem 500 g. 

R$ 4,43 R$ 1.772,00 

46 500 UNIDADE Louro em folha: louro em folha pacote 5gr contendo o número de registro em órgão 
competente, e informação nutricional, número do lote, data de fabricação e de vencimento. 
Apresentar validade superior a 3 (três) meses a partir da data de entrega. 

R$ 2,09 R$ 1.045,00 

47 5.000 UNIDADE ÓLEO DE SOJA: REFINADO, OBTIDO DE ESPÉCIE VEGETAL, ISENTO DE RANÇO E 
SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONANDO EM FRASCO PLÁSTICO COM 
900ML, CONTENDO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SIF. VALIDADE 
MÍNIMA DE 6 MESES DA ENTREGA.. 

R$ 11,95 R$ 59.750,00 

48 1.000 PACOTE ORÉGANO: PURO, NÃO CONTENDO GLÚTEN, CONTENDO O NÚMERO DE 
REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO 
LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VENCIMENTO.  APRESENTAR EM EMBALAGEM 
DE 10GR.  APRESENTAR VALIDADE SUPERIOR A 3 (TRÊS) MESES A PARTIR DA 
DATA DE ENTREGA. 

R$ 2,43 R$ 2.430,00 

49 15.00
0 

UNIDADE PÃO DOCE: UNIDADE CONTENDO 50G, FRESCO, MACIO, SEM PRESENÇA DE 
SUJIDADES. NÃO DEVE SER EMBALADO QUENTE. EMBALAGEM PLÁSTICA 
ATÓXICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, 
VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E 
REGISTRO NO SIM OU SIF. FEITO NO DIA DA ENTREGA/ VALIDADE MÍNIMA DE 5 
DIAS A CONTAR DA ENTREGA.. 

R$ 0,88 R$ 13.200,00 

50 15.00
0 

UNIDADE PÃO FRÂNCES: UNIDADE CONTENDO 50G, FRESCO, MACIO, SEM PRESENÇA DE 
SUJIDADES. NÃO DEVE SER EMBALADO QUENTE. EMBALAGEM PLÁSTICA 
ATÓXICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, 
VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E 
REGISTRO NO SIM OU SIF. FEITO NO DIA DA ENTREGA/ VALIDADE MÍNIMA DE 5 
DIAS A CONTAR DA ENTREGA.. 

R$ 0,82 R$ 12.300,00 

51 1.500 UNIDADE POLVILHO AZEDO: DERIVADO DE MANDIOCA, ISENTO DE PARASITAS E 
SUJIDADES, BRANCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA (POLIETILENO) 
DE 1KG. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES DA ENTREGA.. 

R$ 7,60 R$ 11.400,00 

52 1.000 UNIDADE Queijo prato: deve apresentar cor amarelo característico do tipo prato (lanche) fatiado 
interfolheado, sem cheiro e sabor azedo ou de ranço, nem manhas escuras ou 
esverdeadas. EMBALAGEM: embalado pelo fabricante, pacotes de 400gr fatiado, o 
produto deverá estar acondicionado a vácuo em embalagem plástica, flexível, atóxica, 
resistente, transparente. Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a 
legislação vigente. No rótulo da embalagem deverão ser impressas de forma clara e 
indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca; 
procedência, informações nutricionais, nome e endereço do fabricante; data de fabricação 
e prazo de validade ou data de vencimento e número do lote; peso líquido; condições de 
armazenamento, e o número de registro no Ministério da Agricultura/SIF. Apresentar 
validade de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. 

R$ 8,99 R$ 8.990,00 

53 1.000 UNIDADE QUEIJO TIPO MUSSARELA: FATIADO FINO, EMBALAGENS DE 500 GR, COM RÓTULO 
CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, REGISTRO NO SIE, COM VALIDADE 
MÍNIMA DE 30 DIAS NA ENTREGA. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO OU 
CAIXA PLÁSTICA LIMPA OU CAIXA/BOLSA TÉRMICA PARA O TRANSPORTE. 

R$ 9,16 R$ 9.160,00 

54 1.000 UNIDADE Queijo tipo prato sem lactose: fatiado fino, embalagens de 400 gr, com rótulo contendo 
identificação da empresa, registro no sim ou sif, com validade mínima de 30 dias na 
entrega. Acondicionado 

R$ 11,60 R$ 11.600,00 

55 1.500 UNIDADE SAL REFINADO: IODADO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS 
BRANCOS, COM NO MÍNIMO DE 98,5% DE CLORETO DE SÓDIO E COM DOSAGEM 
DE SAIS DE IODO DE NO MÍNIMO 10MG E MÁXIMO DE 15MG DE IODO POR QUILO 
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA – EMBALAGEM 1KG. 
VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. 

R$ 2,32 R$ 3.480,00 

56 4.000 UNIDADE SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL: CARACTERÍSTICAS: SUCO DE UVA TINTO 
INTEGRAL, SEM AÇÚCAR E SEM CONSERVANTES. FORNECER EM GARRAFAS DE 1 
LITRO, O SUCO DEVE SER PURO SEM ADIÇÃO DE ÁGUA, AÇÚCAR OU CORANTES. 

R$ 14,78 R$ 59.120,00 
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A EMBALAGEM DEVE CONTER INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, DATA DE 
FABRICAÇÃO E VALIDADE, PROCEDÊNCIA, LOTE, INGREDIENTES, E MODO DE 
PREPARO. VALIDADE DE 6 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA E 
DATA DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 30 DIAS. 

57 1.500 UNIDADE VINAGRE DE ÁLCOOL: PRODUTO FERMENTADO ACÉTICO DO ÁLCOOL. 
EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PLÁSTICO DE 900 ML, COM REGISTRO NO ÓRGÃO 
COMPETENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. 

R$ 2,45 R$ 3.675,00 

58 4.000 QUILOGRA
MA 

CARNE BOVINA TIPO PATINHO: SEM OSSO, CORTADA EM CUBOS. 
CARACTERÍSTICAS: CORTADA EM CUBOS, CONGELADA, COR VERMELHO-VIVO E 
COM ODOR AGRADÁVEL, SABOR E ASPECTO PRÓPRIO, SEM MANCHAS 
ESVERDEADAS OU DE OUTRA COLORAÇÃO, NÃO AOLECIDA OU PEGAJOSA, 
DEVERÁ SER PROVENIENTE DE ANAIMAIS ABATIDOS EM ABATEDOUROS 
REGISTRADOS E FISCALIZADOS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES, TENDO 
INSPEÇÃO. DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM A VÁCUO 
(EMBALAGEM DE 1KG DE FORMA QUE NÃO GRUDE NOS DEMAIS, APÓS 
CONGELADOS), DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM RÓTULO IMPRESSO OU 
ETIQUETA ADESIVA, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DEVENDO TER 
CERTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, ESTADUAL OU 
FEDERAL E PROCEDÊNCIA DA CARNE (REGISTRO NO SIF OU CIDASC), COM 
AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. COM PRAZO DE VALIDADE DE 
NO MÍNIMO SEIS MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO TRINTA DIAS. 
TRANSPORTADA EM TEMPERATURA INFERIOR A -12ºC (GRAUS CELSIUS), EM 
VEÍCULOS FECHADOS COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E NAS CONDIÇÕES 
EXIGIDAS PELA RDC 216. DEVENDO SER ENTREGUE SEMANALMENTE, NAS 
UNIDADES ESCOLARES E NO DEPÓSITO CENTRAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 

R$ 34,85 R$ 
139.400,00 

59 6.400 QUILOGRA
MA 

CARNE BOVINA MOÍDADE PATINHO: CONGELADA, DE BOA QUALIDADE, SEM 
GORDURA, SEM NERVOS, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM 
PEGAJOSA, COR VERMELHO-CEREJA SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU OUTRA 
COLORAÇÃO, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, 
PARASITAS E LARVAS. DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INTACTA 
DE POLIPROPILENO, (PCT 1 KG DE FORMA QUE NÃO GRUDE NOS DEMAIS, APÓS 
CONGELADOS), DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM RÓTULO IMPRESSO OU 
ETIQUETA ADESIVA, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DEVENDO TER 
CERTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, ESTADUAL OU 
FEDERAL E PROCEDÊNCIA DA CARNE (REGISTRO NO SIF OU SIDASC), 
TRANSPORTADA EM VEÍCULOS FECHADOS COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. 
DEVENDO SER ENTREGUE MENSALMENTE DIRETAMENTE NAS UNIDADES 
ESCOLARES. VALIDADE DE 2 MESES. TRANSPORTADA EM TEMPERATURA 
INFERIOR A -12ºC (GRAUS CELSIUS), EM VEÍCULOS FECHADOS COM SISTEMA DE 
REFRIGERAÇÃO E NAS CONDIÇÕES EXIGIDAS PELA RDC 216. DEVENDO SER 
ENTREGUE SEMANALMENTE, NAS UNIDADES ESCOLARES E NO DEPÓSITO 
CENTRAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 

R$ 29,31 R$ 
187.584,00 

60 3.000 QUILOGRA
MA 

CARNE DE ORIGEM SUÍNA TIPO PERNIL FATIADO SEM PELE: SEM OSSO, SEM 
PELE, CONGELADA, LIVRE DE SUJIDADES E PARASITAS, LARVAS E DETRITOS 
ANIMAIS OU VEGETAIS. CARNE COM ODOR AGRADÁVEL E CARACTERÍSTICO, 
SABOR E ASPECTO PRÓPRIO, SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU DE OUTRA 
COLORAÇÃO, NÃO AMOLECIDA OU PEGAJOSA, DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM 
EMBALAGEM A VÁCU INTACTA, TRANSPARENTE, ATÓXICA, RESISTENTE (DE 1KG, 
EM FATIAS DE , NO MÁXIMO 3CMX3CM DE MODO QUE NÃO ESTEJAM GRUDADAS 
UMAS NAS OUTRAS APÓS CONGELADAS). DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM 
RÓTULO IMPRESSO OU ETIQUETAADESIVA, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO 
VIGENTE, DEVENDO TER CERTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR DE INSPEÇÃO 
MUNICIPAL, ESTADUAL OU FEDERAL E PROCEDÂNCIA DA CARNE (REGISTRO NO 
SIF OU CIDASC). COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO SEIS MESES E DATA DE 
FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO TRINTA DIAS. TRANSPORTADA EM TEMPERATURA 
INFERIOR A -12ºC (GRAUS CELSIUS), EM VEÍCULOS FECHADOS COM SISTEMA DE 
REFRIGERAÇÃO E NAS CONDIÇÕES EXIGIDAS PELA RDC 216. DEVENDO SER 
ENTREGUE SEMANALMENTE, NAS UNIDADES ESCOLARES E NO DEPÓSITO 
CENTRAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 

R$ 20,94 R$ 62.820,00 

61 13.00
0 

QUILOGRA
MA 

CARNE COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO DESOSSADA: SEM TEMPERO E SEM 
OSSOS, CONGELADA, ADIÇÃO DE NO MÁXIMO 6% DE ÁGUA, EMBALAGEM DE 1KG 
CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, REGISTRO NO SIM OU SIF. VALIDADE 
DE 6 MESES NA ENTREGA. TRANSPORTADA EM TEMPERATURA INFERIOR A -12ºC 
(GRAUS CELSIUS), EM VEÍCULOS FECHADOS COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E 
NAS CONDIÇÕES EXIGIDAS PELA RDC 216. DEVENDO SER ENTREGUE 
SEMANALMENTE, NAS UNIDADES ESCOLARES E NO DEPÓSITO CENTRAL DA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 

R$ 20,72 R$ 
269.360,00 

62 5.000 QUILOGRA
MA 

Peito de frango com osso: Peito de frango com osso: Sem tempero congelada, adição de 
no máximo 6% de água, livres de sujidades e parasitas, larvas e detritos animais ou 
vegetais. Embalagem original de 1kg contendo rotulagem de acordo com a legislação e 
identificação da empresa, registro no SIM ou SIF. Validade de 6 meses na entrega. 
Produto entregue quinzenalmente em carro refrigerado e nas condições exigidas pela rdc 

R$ 17,68 R$ 88.400,00 
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216.  Devendo ser entregue semanalmente diretamente nas unidades escolares. 

63 4.000 UNIDADE Abacaxi: comum. Fresco de boa qualidade, sem defeitos sérios, apresentando tamanho, 
aroma, sabor, cor e conformação uniforme, não estarem danificadas por qualquer lesão de 
origem física ou mecânica que afeta a sua aparência. A polpa deve estar intacta e firme. 
Não conterem substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície 
da casca. Estarem livres de resíduos e fertilizantes. EMBALAGEM: Acondicionadas em 
embalagem plástica de até 5 kg, sem perfurações e sujidades. Devendo ser entregues 
semanalmente nas escolas. 

R$ 5,83 R$ 23.320,00 

64 500 QUILOGRA
MA 

ABÓBORA COMUM: MADURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, INTACTA, 
FIRME E BEM DESENVOLVIDA, LIVRE DE TERRA OU MATERIAIS ESTRANHOS 
ADERIDOS À SUPERFÍCIE. 

R$ 4,08 R$ 2.040,00 

65 800 UNIDADE ALFACE: FRESCA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM 
DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UNIDADE 
EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES, 
PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO 
MANUSEIO E TRANSPORTE. 

R$ 2,81 R$ 2.248,00 

66 250 QUILOGRA
MA 

ALHO BULDO, NACIONAL DE OTIMA QUALIDADE:GRAÚDOS, DO TIPO COMUM, 
CABEÇA INTEIRA, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, COM BULBOS CURADOS, 
SEM CHOCAMENTO, DANOS MECÂNICOS OU CAUSADOS POR PRAGAS 

R$ 24,11 R$ 6.027,50 

67 3.000 QUILOGRA
MA 

BATATA-DOCE: BRANCA/ROXA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO ENTRE GRANDE 
OU MÉDIO, UNIFORMES, INTEIROS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA LISA 
E COM BRILHO, SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDOS À SUPERFÍCIE 
EXTERNA. 

R$ 3,57 R$ 10.710,00 

68 10.00
0 

QUILOGRA
MA 

BATATA INGLESA: DE BOA QUALIDADE, SEM FERIMENTOS, FIRMES E TAMANHO 
UNIFORME. FORNECIDAS EM CAIXAS PLÁSTICAS LIMPAS E EMBALADAS EM 
SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E RESISTENTES. 

R$ 4,23 R$ 42.300,00 

69 6.500 QUILOGRA
MA 

Banana branca: De boa qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniforme, 
devendo apresentar-se em início de maturação tal que lhes permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo 
imediato. A polpa deve estar intacta e firme. Não conterem substâncias terrosas, sujidades 
ou corpos estranhos aderentes a superfície da casca. Estarem livres de resíduos e 
fertilizantes. EMBALAGEM: Acondicionadas em caixas plásticas limpas de no mínimo 20 
kg de conteúdo útil, ou em embalagem plástica de até 5 kg, sem perfurações e sujidades. 
Devendo ser entregues semanalmente nas escolas. 

R$ 4,59 R$ 29.835,00 

70 10.00
0 

QUILOGRA
MA 

BANANA CATURRA: TAMANHO MÉDIO, PRODUTOS SÃOS, LIMPOS, SEM DEFEITOS, 
SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDOS, COM ASPECTO, AROMA E SABOR TÍPICOS 
DA VARIEDADE E UNIFORMIDADE NO TAMANHO E NA COR. NÃO SERÃO 
PERMITIDOS, RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. 

R$ 2,97 R$ 29.700,00 

71 2.000 QUILOGRA
MA 

BETERRABA: DE PRIMEIRA QUALIDADE, NÃO PERFURADAS, SEM PARASITAS 
ADERIDOS. BULBOS DE TAMANHOS MÉDIOS, UNIFORMES, SEM FERIMENTOS, 
FIRMES, SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDO À SUPERFÍCIE 

R$ 3,80 R$ 7.600,00 

72 1.800 UNIDADE BRÓCOLIS:  VIGOROSA, ERETA E EXCELENTE PROTEÇÃO DE CABEÇA (SEMI-
GLOBOSA); EXTREMAMENTE FIRME; LIVRE DE MATERIAL TERROSO. 

R$ 5,84 R$ 10.512,00 

73 3.500 QUILOGRA
MA 

CEBOLA BRANCA, NÃO BROTADA, SEM DANOS FISIOLÓGICOS OU MECÂNICOS, 
TAMANHO MÉDIO UNIFORME, TURGESCENTES, INTACTAS, FIRMES E BEM 
DESENVOLVIDAS 

R$ 5,00 R$ 17.500,00 

74 2.200 QUILOGRA
MA 

CENOURA: DE BOA QUALIDADE PARA O CONSUMO, SEM PARASITAS ADERIDOS. 
RAÍZES DE TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTO, TENRA, SEM CORPOS 
ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE 

R$ 8,63 R$ 18.986,00 

75 1.500 QUILOGRA
MA 

CHUCHU: DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÕES UNIFORMES, LIVRES DE 
MATERIAIS TERROSOS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO 
MANUSEIO E TRANSPORTE DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA 

R$ 4,42 R$ 6.630,00 

76 1.800 UNIDADE COUVE FLOR:VIGOROSA, ERETA E EXCELENTE PROTEÇÃO DE CABEÇA (SEMI-
GLOBOSA); EXTREMAMENTE FIRME; LIVRE DE MATERIAL TERROSO. 

R$ 5,44 R$ 9.792,00 

77 500 UNIDADE COUVE-FOLHA: FRESCA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER 
BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E 
UNIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES 
SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. 

R$ 2,84 R$ 1.420,00 

78 2.000 QUILOGRA
MA 

Laranja lima: produtos são e limpos, de boa qualidade, sem defeitos ou perfurações na 
casca, suficientemente desenvolvidos com aspecto, aroma e sabor típicos, uniformidade 
no tamanho e na cor. Devendo ser entregues semanalmente nas escolas. 

R$ 4,91 R$ 9.820,00 

79 9.000 QUILOGRA
MA 

Laranja pêra: produtos são e limpos, de boa qualidade, sem defeitos ou perfurações na 
casca, suficientemente desenvolvidos com aspecto, aroma e sabor típicos, uniformidade 
no tamanho e na cor. Devendo ser entregues semanalmente nas escolas. 

R$ 3,75 R$ 33.750,00 

80 11.00
0 

QUILOGRA
MA 

MAÇÃ FUGI: TAMANHO MÉDIO, COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS 
APROVEITÁVEIS. 

R$ 5,88 R$ 64.680,00 

81 3.000 QUILOGRA
MA 

MAMÃO FORMOSA: TAMANHO MÉDIO, COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS 
APROVEITÁVEIS.. 

R$ 6,55 R$ 19.650,00 

82 750 QUILOGRA
MA 

Melão: fresco de boa qualidade, sem defeitos sérios, apresentando tamanho, aroma, 
sabor, cor e conformação uniforme, não estarem danificadas por qualquer lesão de origem 

R$ 5,76 R$ 4.320,00 
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física ou mecânica que afeta a sua aparência. A polpa deve estar intacta e firme. Não 
conterem substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da 
casca. Estarem livres de resíduos e fertilizantes. EMBALAGEM: Acondicionadas em 
embalagem plástica de até 5 kg, sem perfurações e sujidades. Devendo ser entregues 
semanalmente nas escolas. 

83 3.000 DUZIA OVOS DE GALINHA CAIPIRA: CASCA LISA, EMBALAGEM EM DÚZIAS, EM CAIXA DE 
PAPELÃO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, SIF, CISPOA. OS 
OVOS DEVERÃO ESTAR LIMPOS E NÃO TRINCADOS. PRAZO DE VALIDADE DE NO 
MÍNIMO 15 DIAS. 

R$ 8,57 R$ 25.710,00 

84 1.900 QUILOGRA
MA 

PEPINO: PRODUTOS SÃOS, LIMPOS, DE BOA QUALIDADE, SEM DEFEITOS; AROMA 
E SABOR TÍPICOS DA VARIEDADE, UNIFORMIDADE NO TAMANHO E NA COR. NÃO 
SERÃO PERMITIDAS RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. 

R$ 3,96 R$ 7.524,00 

85 1.500 UNIDADE REPOLHO VERDE: TAMANHO MÉDIO, PRIMEIRA QUALIDADE, CABEÇAS FECHADAS, 
SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS, SEM MANCHAS E COM COLORAÇÃO 
UNIFORME, LIVRES DE MATERIAL TERROSO NAS FOLHAS EXTERNAS, DE ACORDO 
COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA.. 

R$ 5,02 R$ 7.530,00 

86 6.000 QUILOGRA
MA 

TOMATE: MADURO, TAMANHO MÉDIO, COM APROXIMADAMENTE 80% DE 
MADURAÇÃO, SEM FERIMENTOS, TENROS, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO 
UNIFORME. 

R$ 7,11 R$ 42.660,00 

    
TOTAL R$ 

1.914.766,20     
TOTAL 
GERAL 

R$ 
1.914.766,20 

 

 
1.1 - A entrega deverá ser feita no prazo máximo de 03(três) dias, após Ordem de Fornecimento 
assinada pelos responsáveis, no local indicado, sem custo adicional, sendo de total responsabilidade 
da Licitante Vencedora o frete, carga e descarga do objeto; 
 
1.2 - O Responsável pela certificação de recebimento fará a fiscalização e conferência do objeto, 
verificando se o mesmo encontra-se de acordo com as condições exigidas no Edital. Caso não se 
encontre será devolvido e imediatamente substituído, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após 
notificação da Empresa, sem qualquer ônus para a Administração. Se a substituição do objeto cotado 
não for realizada no prazo referido, a CONTRATADA estará sujeita às sanções previstas neste Edital e 
em Lei. 
 
1.3- O recebimento do objeto, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da empresa pela 
qualidade e características dos produtos entregues, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades 
detectadas quando da utilização dos produtos, durante o prazo contratual. 
 
1.4 - A quantidade é mera estimativa do consumo para os próximos 09 (nove) meses, e será fornecida 
de acordo com as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Ituporanga, sendo objeto 
de faturamento e pagamento os quantitativos efetivamente fornecidos. 
 
1.5 - Toda comunicação entre a proponente vencedora e o Município, na pessoa do servidor designado 
como fiscal da Ata de Registro de Preços, será feita por meio de correio eletrônico (email), que será 
informado no ato da contratação.  
 
1.6- Todas as despesas com a prestação dos serviços correrão por conta da proponente vencedora, 
despesas estas previstas e/ou computadas na proposta.  
 
1.7 - O descumprimento dos prazos e condições acima previstas ensejará a revogação da Ata de 
Registro de Preços e a aplicação das sanções legais previstas.  
 
1.8- A prestação dos serviços e a emissão da respectiva nota fiscal estão condicionadas ao 
recebimento da Autorização de Fornecimento ou outro documento equivalente.  
 
1.9 - O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 
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no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução, mesmo após ter sido recebido definitivamente o objeto do contrato. Obs: O ato de atestar se 
concretiza com a declaração e assinatura do responsável no verso da nota fiscal/fatura ou documento 
equivalente. A atestação caberá ao servidor do órgão ou entidade contratante, ou a outra pessoa 
designada pela Administração para esse fim. 
 
1.10 - Além dos encargos de ordem legal e os demais assumidos em outras cláusulas e documentos 
integrantes deste edital, obriga-se, ainda, a proponente vencedora a:  
a) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados;  
b) Manter preposto para representá-la quando da execução dos serviços;  
c) Atender aos servidores do Município de Ituporanga, com máxima presteza, em caráter obrigatório e 
imediato, por qualquer meio de comunicação, nos casos de solicitações extraordinárias e ocorridas fora 
do horário de expediente;  
 
1.11 - Serão solicitadas amostras dos itens ofertados pelas empresas vencedoras para 

verificação do atendimento às especificações exigidas e a homologação ocorrerá após a 

elaboração de parecer informando a aceitação dos mesmos; 

1.12 – As amostras deverão ser encaminhadas à Secretaria da Educação, situada na Rua Vereador 
Joaquim Boeing, 40, Centro, CEP 88400-000 no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após o pregão e 
os itens que necessitarem amostras serão definidos durante o pregão, por ordem de tens. 
 
1.13 – As amostras deverão ser identificadas com os termos: 
a) Amostras para análise, licitação (número da licitação, data, e item a que se refere), fornecedor 
(nome, telefone e e-mail), representante; 
b) As amostras deverão estar na embalagem original do produto; 
c) Deverão ser enviadas 02 (duas) unidades/ amostras de cada item. 
 
1.14 – A licitante que não encaminhar a amostra no prazo estabelecido, terá sua cotação 
desconsiderada para efeito de julgamento; 
1.15 – Caso não haja recurso, e após a análise e aprovação das amostras, o pregoeiro, adjudicará o 
objeto do certame à Proponente detentora do menor preço por Item, encaminhando o processo para 
homologação pelo Prefeito; 
1.16 – Os produtos a serem entregues deverão ser de 1ª qualidade, com data de fabricação recente (do 
mês da entrega), estando sujeitos a devolução; 
1.17 – O Licitante vencedor deverá entregar os produtos da linha conforme solicitação e autorização 
anexa, na Secretaria Municipal de Educação, no setor de Merenda Escolar, sita a Rua Vereador 
Joaquim Boeing,40; sem nenhum custo adicional ao Município; 

1.18 - O licitante vencedor deverá entregar os produtos perecíveis (carne) uma vez por semana 
(terças-feiras) nas Unidades Escolares conforme cronograma de entrega sem nenhum custo 
adicional ao Município 

 
2 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
 Acompanhar e fiscalizar os bens entregues e comunicar ocorrências. 
 

 
4. DO PAGAMENTO 
 
 4.1 - Os pagamentos serão efetuados após a análise da conformidade dos serviços realizados 
com o discriminado na respectiva nota fiscal, mediante o aceite do servidor designado e de acordo 
com a programação financeira da Administração Municipal de Ituporanga, obedecendo ao descrito 
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abaixo: 
  
 4.2 - O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária, informado pelo 
contratado em sua proposta mediante a respectiva nota fiscal, em até 28 (vinte e oito) dias após o 
recebimento da nota fiscal. 
  
 4.3 - Se o objeto não for entregue conforme condições deste edital, o pagamento ficará suspenso 
até seu recebimento definitivo; 
  
 4.4 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 
contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 
  
 4.5 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação, qualquer 
obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a 
reajustamento de preços. 

 
 4.6 - Efetuar o pagamento a empresa vencedora no prazo de 28 (vinte e oito) dias após a entrega 
com a nota fiscal; 
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ANEXO VII 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 43/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 

FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO 

Razão Social:_________________________________________________. 

CNPJ___________________________________________________. 

Endereço:__________________________Bairro__________________________. 

Cidade: ________________ Estado: ___________  CEP:_______________. 

Telefone: (______) ____________ whatsapp: (______) ______________________ . 

Nome da pessoa para contatos:______________________________________. 

Telefone: (______) ________________ E-mail: __________________________. 

Nome completo da pessoa que assinará o contrato: _________________. 

Cargo que a pessoa ocupa na empresa:_________________________________. 

Conta Bancária________________ Agencia____________ Banco _______________.  

Preferencialmente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal 

RG nr.: ______________________     CPF: ______________________________. 

Obs.: em caso de representação por procurador, juntar o instrumento de mandato específico para 

assinatura do contrato. 

Data: 

_______________________________________________________ 

(Carimbo e assinatura do responsável pelas informações) 

 

Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e entregá-lo juntamente com 
o envelope da documentação. Caso essa empresa seja vencedora, estes dados facilitarão a 
elaboração e assinatura do contrato referente a este procedimento licitatório.  
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