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PREGÃO PRESENCIAL 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/PMT/2016 

EDITAL ATERADO 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de 

Tijucas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizará licitação para 

REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo 

menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto Municipal nº 

159/06, do Decreto Municipal nº 1.033/15 e da Lei Complementar n° 123/06, 

aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as exigências estabelecidas 

neste Edital. 

Data da sessão: 18/01/2016 

Horário: 09h30min 

Local: Prefeitura de Tijucas, localizada na Rua Coronel Büchelle, n° 01, Centro, 

Tijucas, Estado de Santa Catarina, CEP n° 88.200-000 (Secretaria Municipal de 

Administração – Setor de Licitações e Contratos Administrativos). 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto desta licitação é o registro de preços para possível AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CORRELATOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE 

TIJUCAS/SC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de 

Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu 
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interesse.  

1.3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES  

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

1.5. São participantes os seguintes órgãos: 

1.5.1. Secretaria Municipal de Educação. 

2. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha 

participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde 

que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couberem, as 

condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e no Decreto Municipal nº 

1.003/15. 

3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas 

as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 

desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente 

assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não 

poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos 

dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços 

para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao 

máximo de 5 (cinco) vezes o quantitativo de cada item registrado na ata de registro 

de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número 

de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à 

cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente 

assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 
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penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação 

as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 

efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade 

da Ata de Registro de Preços. 

3.7. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a 

prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência 

da Ata de Registro de Preços, desde que solicitada pelo órgão não participante. 

3.  DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

presencial. 

3.2. O Credenciamento dos representantes das proponentes deverá ser realizado 

junto ao Pregoeiro, identificando-se e apresentando documento(s) (Carteira de 

Identidade ou documento com foto que o identifique) que lhes confira poderes para 

formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

3.3. O credenciamento implica a responsabilidade do licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

3.4. O credenciamento far-se-á através de instrumento público de procuração ou 

instrumento particular com firma reconhecida em Cartório Extrajudicial competente 

acompanhada dos demais documentos demonstrativos da cadeia de outorgas 

(inclusive contrato social ou estatuto acompanhado da ata de eleição e posse da 

diretoria, constando o nome do primeiro outorgante), que confira ao outorgado 

poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, em nome da proponente. Em sendo sócio, proprietário, 

dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar o respectivo 

contrato social ou estatuto acompanhado da ata de eleição e posse da diretoria, no 

qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
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decorrência de tal investidura, entendido que, no caso de a representação exigir a 

assinatura de mais de uma pessoa, aquela que estiver presente deverá estar 

munida de mandato outorgado pelas ausentes, na forma definida no início deste 

item.  

3.5. Os documentos necessários ao Credenciamento, que serão juntados aos 

autos do processo de licitação, poderão ser apresentados nos seus originais, por 

cópias autenticadas em Cartório Extrajudicial competente, pelo Pregoeiro ou por sua 

equipe de apoio. 

3.6. Estes documentos serão utilizados para comprovar os poderes do 

representante da proponente e deverão ser apresentados por ocasião do 

credenciamento, NÃO devendo estar inclusos nos envelopes de documentação ou 

de proposta, sendo que os representantes dos licitantes devem trazê-los consigo e 

entregá-los ao Pregoeiro em mãos. 

3.7. Somente serão autenticadas pelo Pregoeiro ou por sua equipe de apoio 

fotocópias legíveis e que possam ser conferidas com o documento original, 

apresentados em até 10 (dez) minutos antes do início da sessão. 

3.8. Como condição para participação no Pregão, no ato do Credenciamento, a 

licitante deverá apresentar as seguintes declarações:  

3.8.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123/06, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 

artigos 42 a 49. 

4.8.1.1 a ausência da declaração prevista no item 4.8.1 apenas produzirá o efeito de 

o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 

123/06, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa; 

3.8.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos 

no Edital; 

3.8.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  



                                                                                                                       
 

 

MUNICÍPIO DE TIJUCAS 
Secretaria de Administração 

Setor de Licitações e Contratos Administrativos 
Rua Coronel Büchelle, nº 01, Centro, Tijucas, Santa Catarina, CEP nº 88.200-000 

E-mail: licitacao@tijucas.sc.gov.br 

Telefone: (48) 3263-8113 

Página 5 de 62 

3.8.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 

condição de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituição da República 

federativa do Brasil.  

3.9. A falta de apresentação ou a apresentação dos documentos de 

credenciamento em desacordo com este item, ou ainda a ausência do 

representante, equivale à renúncia por parte do licitante ao direito de apresentar 

lances durante a sessão e de praticar os demais atos inerentes ao certame, inclusive 

quanto a recursos. 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

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

compatível com o objeto desta licitação e que estejam com Credenciamento regular. 

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

4.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e intimação com a finalidade de responder 

administrativa ou judicialmente; 

4.2.3. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93; 

4.2.4. que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso 

de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

4.2.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio. 

5. DA PROPOSTA 

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta ao local indicado no preâmbulo até 

a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

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

observarão o horário de Brasília. 
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5.3. O licitante será responsável por todas as informações, assumindo como 

firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

5.4. Até a data e horário marcados para abertura da sessão, os licitantes poderão 

retirar ou substituir as propostas apresentadas.   

5.5. O licitante deverá apresentar sua proposta no local e até a data e horário 

marcados para abertura da sessão, observando-se: 

5.5.1.  valor unitário ou do maior percentual de desconto; 

5.5.2. a quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo 

de Referência para cada item; 

5.5.2.1. em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a 

quantidade total prevista para o item. 

5.5.3. Marca; 

5.5.4. Fabricante;  

5.5.5. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, 

prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão 

competente, quando for o caso; 

5.6. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o 

fornecedor registrado.  

5.7. 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. 

5.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação. 

5.9. Os itens não cotados deverão aparecer na proposta sem valor ou com valor 

igual a zero, visando agilizar os trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio. 

5.10. As empresas que desejarem racionalizar os trabalhos poderão solicitar e 

apresentar a estimativa de preços além de Impresso (devidamente assinado), em, 

“Pen Drive”, “e-mail” ou “CD”, cujos dados poderão ser obtido através do aplicativo 

“Autocotação da Betha Sistemas” disponível na internet (ver instruções abaixo), 

apresentar a marca do bem licitado (exceto para serviços), preço unitário e demais 
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informações nele prescritas. 

5.11. Instruções para baixar (download) o aplicativo, na seguinte sequência: 

- endereço: http://download.betha.com.br; 

- clique no link: “Compras-autocotação”; 

- informe no campo USUÁRIO: “fornecedores15” e no campo SENHA: “preftijucas” - 

ou cadastre um “usuário” e “senha” e “ENTRAR”; 

- clique no link “2.0.02 – 23/09/2011 16:47” ou até mesmo outro que esteja mais 

atualizado; e 

- clique no link “completo.exe” para baixar o aplicativo e o instale. 

6.12. Para gerar o formulário que servirá de “Anexo Complementar Impresso” com 

todos os itens do objeto do edital, a licitante deverá enviar ao Departamento de 

Licitação desta Prefeitura, os dados da empresa (Nome Empresarial, CNPJ, 

endereço e telefone) e solicitação de arquivo do Sistema Betha respectivo, no 

seguinte endereço: licita3@tijucas.sc.gov.br. 

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

6.1. A abertura da licitação dar-se-á em sessão pública, presencialmente, na data, 

horário e local indicado neste Edital. 

6.2. 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. 

6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

publicidade para todos os participantes. 

6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

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

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

somente estas participarão da fase de lances, conforme dispõem os incisos VIII e IX 

do art. 4° da Lei n° 10.520/02. 

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão apresentar lances de forma 
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verbal, sendo imediatamente registrados no sistema.  

6.4.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ou do percentual de 

desconto. 

6.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 

para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.6. 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 será definido pelo Pregoeiro em caso de manifesta delonga dos 

lances, respeitado o direito de lances para os classificados em etapa posterior. 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado no sistema.  

6.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor.  

6.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados do 

valor do menor lance registrado.  

6.10. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do 

Pregoeiro, que informará mediante aviso de fechamento iminente dos lances, após o 

que transcorrerá até duas etapas, findo a qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances.  

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

proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último 

lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

6.12. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação junto à Receita 

Federal ou aos documentos apresentados, do porte da entidade empresarial. Será 

identificada as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 

cooperativas 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 artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123/06, regulamentada pelo Decreto nº 6.204/07. 

6.13. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno 

porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por 
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cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas 

com a primeira colocada. 

6.14. 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 até 5 (cinco) minutos, contados após a comunicação para 

tanto. 

6.15. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 

melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 

convocadas as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e 

sociedade cooperativa 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. 

6.16. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, 

empresa de pequeno porte e equiparados que se encontrem em situação de 

empate, será realizado sorteio para que se identifique a primeira que poderá 

apresentar melhor oferta. 

6.17. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/93, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens: 

6.17.1. produzidos no País; 

6.17.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  

6.17.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País. 

6.18. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público 

para o qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

6.19. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os 

licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem 

classificado. 

6.19.1.      A apresentação de novas propostas na forma deste item não 

prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 
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7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o 

Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a 

sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao 

preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

7.3. Se for o caso, será desclassificada a proposta ou o lance vencedor cujo 

percentual de desconto seja inferior ao mínimo exigido ou torne o preço do objeto 

manifestamente inexequível.  

7.4. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 

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

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais 

ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

7.4.1. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo 

quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida, o Pregoeiro 

poderá exigir que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob 

pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 05 (cinco) 

dias úteis contados da solicitação. 

7.4.1.1. 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. 

7.4.1.2. Os resultados das avaliações serão divulgados e publicados por meio 

de ata. 

7.4.1.3. Serão avaliados aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade de 

acordo com a descrição do objeto licitado, especialmente quanto à durabilidade e 

manutenção. 

7.4.1.4. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na 
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entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora 

das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será 

desclassificada. 

7.4.1.5. 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.  

7.4.1.6. 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. 

7.4.1.7. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras 

entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 5 (cinco) dias, após o 

qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. 

7.4.1.8.  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 

o caso. 

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

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

classificação. 

7.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova 

data e horário para a continuidade da sessão. 

7.7. O Pregoeiro poderá apresentar 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. 

7.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

7.7.2. A negociação será realizada no momento da sessão, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 
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7.8. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 

subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

7.9. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta 

do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, 

respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem 

necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta 

vencedora. 

8. DA HABILITAÇÃO  

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

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá verificar 

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: 

8.1.1. Cadastro Central de Fornecedores do Município; 

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

8.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

8.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei n° 8.429/92, 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. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 
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8.2. O Pregoeiro consultará o Cadastro Central de Fornecedores do Município em 

relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 

econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto no inciso XVII do art. 

11 do Decreto Municipal n° 159/06. 

8.2.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 

especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida no 

Cadastro Central de Fornecedores do Município. 

8.2.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através 

do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante 

será convocado a encaminhar, no prazo de 12 (doze) horas, documento válido que 

comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, 

ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das 

microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas, 

conforme estatui o art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/06. 

8.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Cadastro Central de 

Fornecedores do Município deverão apresentar a seguinte documentação relativa à 

Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista: 

8.4. Habilitação jurídica:  

8.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

8.4.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

8.4.3. 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; 

8.4.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida 

pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, 

que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 
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termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103/07, do Departamento Nacional de 

Registro do Comércio - DNRC; 

8.4.5. 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 5.764/71; 

8.4.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

8.5. Regularidade fiscal e trabalhista: 

8.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

8.5.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (conforme Portaria Conjunta 

RFB/PGFN nº 358 de 05 de setembro de 2014, alterada pela Portaria MF nº 443, de 

17 de outubro de 2014); 

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

(FGTS); 

8.5.4.  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

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

expedida pela Justiça do Trabalho, de acordo com a Lei 12.440/11; 

8.5.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante;  

8.5.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante;  

8.5.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a 

apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;  

8.5.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de 

pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no art. 34 da Lei nº 11.488/07, 

deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 
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inabilitação, observado o disposto na Lei Complementar n° 123/06. 

8.6. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Cadastro Central de 

Fornecedores do Município deverão apresentar, também, a seguinte documentação: 

8.6.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

8.6.2.  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 

da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 

(três) meses da data de apresentação da proposta; 

8.6.3. No caso de bens para pronta entrega, não será exigido da microempresa, 

empresa de pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no art. 34 da 

Lei nº 11.488/07, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício 

financeiro (art. 3º do Decreto nº 6.204/07); 

8.6.4. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 

período de existência da sociedade; 

8.6.5. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ---------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 

SG = ----------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
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Ativo Circulante 

LC = -----------------------; e 

Passivo Circulante 

8.6.6. As empresas, cadastradas ou não no Cadastro Central de Fornecedores do 

Município, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação ou item pertinente. 

8.7. As empresas, cadastradas ou não no Cadastro Central de Fornecedores do 

Município, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de:  

8.7.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item 

pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas 

de direito público ou privado. 

8.8. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, 

deverão ser apresentados pelos licitantes no envelope da habilitação em original, 

por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por Cartório Extrajudicial 

competente, ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o 

original, ou publicação em órgão da imprensa oficial; 

8.8.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

8.9. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno 

porte ou sociedade cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma 

restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período. 

8.9.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 
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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, será 

concedido o mesmo prazo para regularização. 

8.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

8.11. 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. 

8.12. No caso de inabilitação, haverá nova verificação da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06, seguindo-

se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

8.13. Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata no sistema eletrônico. 

9. DA PROPOSTA 

9.1. A proposta do licitante deverá: 

9.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

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

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

9.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento. 

9.2. A proposta será juntada nos autos e será levada em consideração no decorrer 

da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o 

caso. 

9.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10. DOS RECURSOS 

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediatamente  na 
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sessão a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 

decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos. 

10.2. 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. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso; 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

prazo de três dias para apresentar as razões por escrito e mediante protocolo, 

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

contrarrazões também pelo mesmo prazo, 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. 

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

aproveitamento. 

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, 

no endereço constante neste Edital. 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

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

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

competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

12.1. Homologado o resultado da licitação o adjudicatário assinará a Ata de 

Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de 
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decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

12.2. Caso a homologação não ocorra na sessão ou não estando presente o 

adjudicatário, este terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de 

sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade 

encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas neste Edital. 

12.3. Alternativamente à convocação para comparecer na Prefeitura para a 

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

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

meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 03 (três) dias corridos, a contar 

da data de seu recebimento. 

12.4. O prazo estabelecido nos subitens anteriores para assinatura da Ata de 

Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando 

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

devidamente aceito. 

12.5. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias 

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

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

quantidades, preços registrados e demais condições. 

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

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

sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de 

preferência, quando for o caso e o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 

3º da Lei nº 8.666/93. 

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

13.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado 

poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o 

instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). O prazo de 

vigência da contratação é de até 31 de dezembro 2015, prorrogável na forma do art. 
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57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.  

13.2. Previamente à contratação, será realizada consulta ao Cadastro Central de 

Fornecedores, pela contratante, para identificar possível proibição de contratar com 

o Poder Público. 

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

para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento 

equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite, 

mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, 

para que seja assinado/retirado no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de 

seu recebimento.  

13.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 

por solicitação justificada do fornecedor, e aceita pela Administração. 

13.5. Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 

equivalente, a Administração realizará consulta ao Cadastro Central de 

Fornecedores, cujos resultados serão anexados aos autos do processo. 

13.5.1. Na hipótese de irregularidade do registro no Cadastro Central de 

Fornecedores, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no 

prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 

edital e anexos. 

13.6. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do 

instrumento equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de 

habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá 

ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, 

após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os 

requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital e das demais cominações legais. 

14. DO PREÇO 

14.1. Os preços previstos na ata são fixos e irreajustáveis. 

14.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer 
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alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

14.3. Havendo contratação com prazo superior a doze meses, o valor contratual 

poderá ser reajustado pelo INPC, desde a data prevista para apresentação da 

proposta até a data do adimplemento de cada parcela. 

14.4. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto 

no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras 

decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de 

dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não 

caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, 

dispensando a celebração de aditamento. 

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 

previstos no Termo de Referência. 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no 

Termo de Referência.  

17. DO PAGAMENTO 

17.1.  O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através 

de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo 

contratado. 

17.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 

limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93, deverão ser efetuados no 

prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, 

nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666/93. 

17.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo 
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servidor competente na nota fiscal apresentada. 

17.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes 

à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, 

por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado 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. 

17.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento. 

17.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao Cadastro 

Central de Fornecedores do Município para verificar a manutenção das condições de 

habilitação exigidas no edital.  

17.7. Constatando-se, junto ao Cadastro Central de Fornecedores do Município, a 

situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por 

escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo 

prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, a critério da contratante. 

17.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

17.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 

correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  

17.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 

regularize sua situação junto ao Cadastro Central de Fornecedores do Município.   

17.11. Somente por motivo de economicidade ou outro interesse público de alta 
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relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 

contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada 

inadimplente no Cadastro Central de Fornecedores do Município. 

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

legislação aplicável. 

17.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos 

da Lei Complementar nº 123/06, não sofrerá a retenção tributária quanto aos 

impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento 

ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, 

de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

17.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 

tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 

compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o 

efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 

fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 

      

I = (6/100) 

     365 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
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18.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520/02, o 

licitante/adjudicatário que:  

18.1.1. não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de 

contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

18.1.2. apresentar documentação falsa; 

18.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

18.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.5. não mantiver a proposta; 

18.1.6. cometer fraude fiscal; 

18.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 

18.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 

quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o 

conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o 

encerramento da fase de lances. 

18.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no 

subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções: 

18.3.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

18.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e a sua 

Administração Indireta e descredenciamento no Cadastro Central de Fornecedores 

do Município, pelo prazo de até cinco anos; 

18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 

impedimento. 

18.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 

licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93. 

18.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 
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a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

18.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Central de 

Fornecedores do Município. 

18.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 

Termo de Referência. 

19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

19.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

licitação@tijucas.sc.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua 

Coronel Büchelle, nº 01, Centro, Tijucas, Santa Catarina, CEP nº 88.200-000, setor 

de Licitações e Contratos Administrativos. 

19.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e 

quatro horas. 

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

do certame. 

19.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão 

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

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no 

endereço indicado no Edital. 

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

previstos no certame. 

19.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro 

serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para 

consulta por qualquer interessado. 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
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impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 

primeiro dia possível, mediante comunicação pelo Pregoeiro no meio oficial da 

publicação do edital.   

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

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

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

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

20.3.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

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

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

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação. 

20.5. 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. 

20.6. 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. 

20.7. 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. 

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

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

20.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.tijucas.sc.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua 

Coronel Büchelle, nº 01, Centro, Tijucas, Santa Catarina, CEP nº 88.200-000, nos 

dias úteis, no horário das 07hs:00min horas às 12hs:00min, mesmo endereço e 

período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 
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franqueada aos interessados. 

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

20.10.1.  ANEXO I - Termo de Referência 

20.10.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato. 

20.10.3.  ANEXO III – Ata Registro de Preços 

20.10.4. ANEXO IV –  DECLARAÇÃO CREDENCIAMENTO 

20.10.5. ANEXO V – DECLARAÇÃO DOCUMENTAÇÃO 

20.10.6. ANEXO VI -  DECLARAÇÃO CREDENCIAMENTO 

Tijucas, SC, 05 de janeiro de 2016 

 

LORENA DE OLIVEIRA SILVA 

Secretária Municipal de Educação 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL  

(Sistema de Registro de Preços) 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREGÃO SRP Nº 001/PMT/2016 

21. DO OBJETO 

21.1. Aquisição de AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CORRELATOS PARA 

O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC, conforme condições, quantidades, 

exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento: 

Item Descrição do Produto 
Unid. de 
Medida 

Requisição 
MÍNIMA 

Requisição 
Máxima 

Quant. 
Total 

Estimada 

Valor 
Máximo 

Aceitável 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 

1 

Açúcar refinado branco isento de 
impurezas, acondicionado em saco 
plástico atóxico, com data de 
fabricação e validade na 
embalagem pacote com 1 Kg. 
Mínimo de 3 meses a partir da data 
de entrega. A rotulagem deve 
conter no mínimo as seguintes 
informações: nome 
e/ou marca, ingredientes, data de 
validade, lote e informações 
nutricionais. 

KG 7.000 10.500 7.000 2,69 18.830,00 

2 

Achocolatado em pó 
Ingredientes Básicos: Cacau e 
açúcar, malto dextrina, sal, aroma 
de baunilha e estabilizante lecitina 
de soja. Sem adição de leite em pó 
ou soro de leite. Não deverá 
apresentar (problemas com 
homogeneidade, diluição 
inadequada, excesso de açúcar, 
misturas inadequadas ao produto), 
presença de impurezas, formação 
de grumos, cheiro forte e intenso, 
coloração escura ou clara não 
característica, sabor alterado por 
mistura e peso insatisfatório. 
Embalagem: Deve estar intacta, 
acondicionada em polietileno ou 
potes plásticos bem vedados de 
até 1 Kg. Prazo de Validade: 
Mínimo de 3 meses a partir da data 
de entrega. A rotulagem deve 
conter no mínimo as seguintes 

KG 2.000 3.000 2.000 6,50 13.000,00 
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informações: nome 
e/ou marca, ingredientes, data de 
validade, lote e informações 
nutricionais. 

3 

Amido de milho (embalagem de 1 
kg) , produto amiláceo extraído do 
milho, fabricado a partir de 
matérias primas sãs e limpas 
isentas de matérias terrosas e 
parasitos, não podendo estar 
úmidos, fermentados ou rançosos. 
A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade 
do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 
(seis) meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. 

KG 600 800 600 4,50 2.700,00 

4 

Arroz Parboilizado - GRUPO: 
BENEFICIADO / CLASSE LONGO 
FINO TIPO DOIS CERTIFICADO 
DE GRÃOS, ISENTO DE MATÉRIA 
TERROSA, PEDRAS, FUNGOS 
OU PARASITAS/EMBALAGEM 
PADRONIZADA C/ TARJA 
EMBALAGEM ATE 01 KG. Prazo 
de Validade: Mínimo de 3 meses a 
partir da data de entrega. A 
rotulagem deve conter no mínimo 
as seguintes informações: nome 
e/ou marca, ingredientes, data de 
validade, lote e informações 
nutricionais. 

KG 10.000 14.000 10.000 2,19 21.900,00 

5 

Bebida de soja sem sabor. 
Embalagem tetra pack ou tetra 
brick asseptic com 01 litro. Deve 
apresentar embalagem integra, 
coloração clara com consistencia 
liquida isenta de grumos odor e 
sabor azedo. Não deve conter 
glúten e lactose. Prazo de 
Validade: Mínimo de 6 meses a 
partir da data de entrega.  A 
rotulagem deve conter no mínimo 
as seguintes informações: 
nomee/ou marca, ingredientes, 
data da validade, lote e 
informações nutricionais. 

UN 80 150 80 4,99 399,20 

6 

Biscoito salgado, tipo cream 
Cracker Composição básica: 
farinha de trigo, gordura 
vegetal hidrogenada, água, sal e 
demais substâncias permitidas. 
Acondicionada em 
pacotes de polipropileno, atóxico 
hermeticamente vedados com no 
mínimo 400g e embalados em 
caixa de papelão limpa, íntegra e 
resistente. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação e procedência, 
informação nutricional, 
número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto 
deverá 

PCT 3.000 4.000 3.000 2,99 8.970,00 
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apresentar validade mínima de 06 
meses a partir da data de entrega 
na unidade 

7 

Biscoito doce tipo Maria, 
composição básica: farinha de 
trigo, gordura vegetal hidrogenada, 
água, sal, açúcar e demais 
substâncias permitidas. 
Acondicionada em pacotes de 
polipropileno, atóxico 
hermeticamente vedados com no 
mínimo 400g e embalados em 
caixa de papelão limpa, íntegra e 
resistente. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação e procedência, 
informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade 
do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 
meses a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. 
 

PCT 4.000 5.000 4.000 2,99 11.960,00 

8 

Biscoito sem glúten e sem 
lactose. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação e procedência, 
informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade 
do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 
meses a partir da data de entrega 
na unidade requisitante, 
embalagem de 250 g- 500g. 

PCT 60 100 60 4,99 299,40 

9 

CAFÉ PURO, TORRADO E 
MOÍDO, COM SELO DE PUREZA 
ABIC. EMBALAGEM DE 500gr A 
VÁCUO – TIPO EXTRA FORTE. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
informação nutricional, 
número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto 
deverá apresentar validade mínima 
de 03 meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. 

PCT 2.500 3.500 2.500 5,89 14.725,00 

10 

Canela em pó – produto 
alimentício em pó fino. Deve 
apresentar coloração marrom claro, 
cheiro aromático e sabor de canela. 
Embalagem plástica integra, 
atóxica 100g. Rotulo com indicação 
do fabricante, produto, peso, 
ingredientes, data de validade e 
demais especificações exigidas na 
legislação vigente. Validade no 
mínimo 6 meses, a partir da data 
de entrega. 

UN 200 300 200 2,50 500,00 

11 

Condimento colorífico em pó 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. 
Embalagem de até 400g. Rotulo 

PCT 600 700 600 2,99 1.794,00 
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com indicação do fabricante, 
produto, peso, ingredientes, data 
de validade e demais 
especificações exigidas na 
legislação vigente. Validade no 
mínimo 6 meses, a partir da data 
de entrega. 

12 

Doce de leite cremoso. Contendo 
leite, açúcar, xarope de glicose, sal, 
estabilizante citrato de sódio, sem 
glúten. Potes de polietileno de 
400g. Prazo mínimo de validade de 
06 meses a partir da data de 
entrega. A rotulagem deve conter 
no mínimo as seguintes 
informações: nome e/ou marca, 
ingredientes, data de validade, lote 
e informações nutricionais. 

PT 1.200 1.500 1.200    2,39 2.868,00 

13 

Extrato de tomate. Concentrado, 
contendo 
polpa de tomate, sal e açúcar, sem 
pimenta, 
sem aditivos químicos. Embalagem 
em sache com até 340 gramas, 
não podendo ser violada,   livre de 
parasitas e de qualquer substância 
nociva, odores estranhos, prazo de 
validade mínimade 06 meses a 
partir da data de entrega. 
A rotulagem deve conter no mínimo 
as seguintes informações: nome 
e/ou marca, ingredientes, data de 
validade, lote e informações 
nutricionais. 

SACHE 5.000 6.000 5.000 1,49 7.450,00 

14 

Farinha de arroz 
Características Técnicas: farinha 
de coloração branca, com cheiro e 
sabor característico de arroz, deve 
estar livre de sujidades e 
impurezas. Isenta de glúten. Na 
embalagem deverá conter as 
seguintes informações: indicação 
do fabricante, ingredientes, data de 
validade e peso. Prazo de validade 
mínima de 06 meses a partir da 
data de entrega.  Embalagem 200 
a 500g. 

PCT 800 1.200 800 4,49 3.592,00 

15 

Farinha de Trigo Integral 
Proveniente da moagem do grão 
inteiro de trigo devidamente limpo e 
seco, embalada em sacos plásticos 
limpos, 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 meses a partir da 
data de entrega. Embalagem de 1 
kg. 

KG 600 800 600 2,99 1.794,00 

16 

Farinha de Trigo Especial ou de 
primeira 
Características Técnicas: Tipo 1. 
Deve ser fabricada a partir de 
grãos de trigo sãos e limpos, 
isentos de matéria terrosa e em 

KG 5.000 6.000 5.000     1,89 9.450,00 
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perfeito estado de conservação. 
Não poderá estar úmida, 
fermentada, nem rançosa. 
Especificidade de uso: Preparo de 
pães caseiros diversos, bolos e 
biscoitos. Não deverá apresentar 
cor escura ou mistura com outras 
farinhas, formação de grumos 
(umidade), resíduos ou impurezas, 
nem rendimento insatisfatório. 
Embalagem: Deve estar intacta, 
acondicionada em pacotes de 
polietileno transparente, atóxica, 
bem vedada, contendo 1kg. Prazo 
de Validade: Mínimo de 6 meses a 
partir da data de entrega. A 
rotulagem deve conter no mínimo 
as seguintes informações: nome 
e/ou marca, ingredientes, data de 
validade, lote e informações 
nutricionais. 

17 

Farinha Láctea - Farinha láctea 
vitaminada, embalagem pote de 
polietileno ou lata de alumínio com 
400g. Na embalagem deverá 
conter as seguintes informações: 
Indicação do fabricante, 
ingredientes, data de validade e 
peso. Prazo de validade mínima de 
06 meses a partir da data de 
entrega.   

UN 400 600 400 8,99 3.596,00 

18 

Fermento Biológico 
Características técnicas: Fermento 
biológico, seco, instantâneo. 
Embalagem: Deve estar intacta, 
acondicionada em pacotes 
resistentes de 125 g. Prazo de 
Validade: Mínimo de 6 meses a 
partir da data de entrega. A 
rotulagem deve conter no mínimo 
as seguintes informações: nome 
e/ou marca, ingredientes, data de 
validade, lote e informações 
nutricionais. 

UN 500 800 500 2,80 1.400,00 

19 

Fermento químico 
Características técnicas: Fermento 
químico, em pó, para confecção de 
bolos. Embalagem: Deve estar 
intacta, acondicionada em pacotes 
resistentes de até 100 g. Prazo de 
Validade: Mínimo de 6 meses a 
partir da data de entrega. A 
rotulagem deve conter no mínimo 
as seguintes informações: nome 
e/ou marca, ingredientes, data de 
validade, lote e informações 
nutricionais. 

UN 1.000 1.500 1.000 1,49 1.490,00 

20 

Fubá de milho médio – Enriquecido 

com ferro e ácido fólico, PRODUZIDO 
A PARTIR DE MILHO NÃO 

TRANSGENICO. Obtido pela moagem 

do grão de milho; não deverá estar 
úmido, fermentado ou rançoso. Livre 

de sujidades, materiais terrosos, 

parasitos e larvas. Embalagem de 1kg. 
Prazo de Validade: Mínimo de 6 meses 

a partir da data de entrega. A rotulagem 

KG 800 1.000 800 1,19 952,00 
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deve conter no mínimo as seguintes 
informações: nome e/ou marca, 

ingredientes, data de validade, lote e 

informações nutricionais. 

21 

Iogurte sabores diversos, 
embalagem plástica. Prazo de 
Validade: Mínimo de 1 mês a partir 
da data de entrega. A rotulagem 
deve conter no mínimo as 
seguintes informações: nome e/ou 
marca, ingredientes, data de 
validade, lote e informações 
nutricionais. 
O FORNECEDOR GANHADOR 
DESTE ITEM DEVERÁ 
ENTREGAR O PRODUTO NAS 
UNIDADES ESCOLARES 
MUNICIPAIS EM VEÍCULO 
REFRIGERADO CONFORME 
SOLICITAÇÃO DESTA 
SECRETARIA. 

LT 6.000 8.000 6.000 3,99 23.940,00 

22 

LEITE UHT INTEGRAL/LÍQUIDO 
FLUÍDO, HOMOGÊNEO, DE COR 
BRANCA OPACA, 
ESTERELIZADO. REGISTRO NO 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 
/ ENVASADO 
ASSEPTICAMENTE, LIVRE DE 
ADITIVOS E CONSERVANTES/ 
EMBALAGEM TETRA PACK - 01 
LITRO. Prazo de Validade: Mínimo 
de 3 meses a partir da data de 
entrega. A rotulagem deve conter 
no mínimo as seguintes 
informações: nome e/ou marca, 
ingredientes, data de validade, lote 
e informações nutricionais.   

LT 15.000 20.000 15.000 2,69 40.350,00 

23 

LEITE EM PÓ INTEGRAL, 
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA, LIVRE DE 
ADITIVOS E CONSERVANTES, 
DEVE TER BOA SOLUBILIDADE. 
Embalagem de até 400gr. Prazo de 
Validade: Mínimo de 6 meses a 
partir da data de entrega. A 
rotulagem deve conter no mínimo 
as seguintes informações: nome 
e/ou marca, ingredientes, data de 
validade, lote e informações 
nutricionais.   

PCT 6.000 10.000 6.000 11,72 70.320,00 

24 

Leite fortificado instantaneo - 
leite em pó integral tipo: ninho. 
Embalagem 400g. Prazo de 
Validade: Mínimo de 6 meses a 
partir da data de entrega. A 
rotulagem deve conter no mínimo 
as seguintes informações: nome 
e/ou marca, ingredientes, data de 
validade, lote e informações 
nutricionais.   

LATA 600 800 600 9,90 5.940,00 

25 

LENTILHA  
Obtido de grão, com aspecto cor, 
cheiro e sabor próprios, com 
ausência de umidade,isento de 
sujidades, parasitas e larvas. 
Embalagens plásticas, atóxicas, 
resistente ao calor com peso de 

PCT 400 600 400 5,69 2.276,00 
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500 gramas. Data de Validade: 
Mínimo de 3 meses a partir da data 
de entrega. A rotulagem deve 
conter no mínimo as seguintes 
informações: nome e/ou marca, 
ingredientes, data de validade, lote 
e informações nutricionais.   

26 

MACARRÃO COM OVOS 
CABELO DE ANJO - 
EMBALAGEM DE 500G. 
FABRICADO A PARTIR DAS 
MATÉRIAS PRIMAS SÃS E 
LIMPAS, ISENTA DE MATÉRIAS 
TERROSAS, PARASITAS E 
LARVAS. Prazo de Validade: 
Mínimo de 6 meses a partir da data 
de entrega. A rotulagem deve 
conter no mínimo as seguintes 
informações: nome e/ou marca, 
ingredientes, data de validade, lote 
e informações nutricionais.   

PCT 3.500 4.500 3.500 2,99 10.465,00 

27 

MACARRÃO PARAFUSO cor 
amarela, obtida pelo amassamento 
da farinha de trigo especial, ovos, e 
demais substâncias permitidas, 
isenta de corantes artificiais 
sujidades, parasitas, admitida 
umidade máxima 13% , 
Embalagem de 500g, em sacos 
plásticos transparentes e atóxicos, 
limpos não violados, resistentes 
que garantam a integridade do 
produto até o momento do 
consumo acondicionados em 
fardos lacrados . A embalagem 
deverá conter externamente os 
dados de identificação e 
procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir 
da data de entrega na unidade 
requisitante. 

PCT 7.000 8.000 7.000 2,25 15.750,00 

28 

Macarrão tipo parafuso sem 
glúten - 
macarrão de arroz com ovos corte 
parafuso em embalagem de 500g  
sem glúten e sem lactose. O 
produto deverá estar em 
conformidade com 
as leis especificas vigentes. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade 
do produto. Validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega. 

PCT 40 60 40 7,99 319,60 

29 

Margarina Vegetal Cremosa com 
sal - COM BOA APRESENTAÇÃO, 
ASPECTO, CHEIRO, SABOR E 
COR PECULIARES E DEVERÃO 
ESTAR ISENTO DE RANÇO E DE 
BOLORES. Embalagem plástica de 
500g. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 

PT 2.500 3.500 2.500 2,99 7.475,00 
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identificação e procedência, 
informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade 
do produto. Validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega. 

30 

Óleo de Soja Refinado - 
EMBALAGEM PLÁSTICA 
PADRONIZADA DE 900 ML. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade 
do produto. Validade Mínima de 6 
meses a partir da data de entrega. 

UN 4.000 6.000 4.000 3,79 15.160,00 

31 

Pão para cachorro quente – 
Fresco em perfeitas condições para 
consumo de no mínimo 100g. O 
FORNECEDOR GANHADOR 
DESTE ITEM DEVERÁ 
ENTREGAR DIRETAMENTE NAS 
UNIDADES ESCOLARES 
MUNICIPAIS EM EMBALAGENS 
TRANSPARENTES, NA 
QUANTIDADE SOLICITADA POR 
ESTA SECRETARIA. 
FREQUENCIA: CRECHES: 
SEMANALMENTE E ESCOLAS: 
MENSALMENTE. A embalagem 
deverá conter externamente os 
dados de identificação e 
procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto.  

UN 40.000 65.000 40.000 0,65 26.000,00 

32 

PÓ PARA O PREPARO DE 
GELATINA - EMBALAGEM DE 
1KG, SABORES DIVERSOS. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade 
do produto. Validade Mínima de 6 
meses a partir da data de entrega. 

KG 1.000 2.500 1.000 9,49 9.490,00 

33 

QUEIJO MUSSARELA 
Fatiado individualmente. 
Aspectos externos, massa lisa e 
fechada, cor branco amarelado, 
consistência macia, sabor 
levemente salgado. Odor láctico 
característicos. Prazo de validade 
20 dias a partir da data de entrega. 
Registro no ministério da 
agricultura. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação e procedência, 
informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade 
do produto.  
O FORNECEDOR GANHADOR 
DESTE ITEM DEVERÁ 
ENTREGAR O PRODUTO NAS 
UNIDADES ESCOLARES 
MUNICIPAIS EM VEÍCULO 
REFRIGERADO CONFORME 
SOLICITAÇÃO DESTA 
SECRETARIA. 

KG 400 500 400 25,00 10.000,00 
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34 

Sal refinado embalagem de 01 kg. 
A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade 
do produto. Validade Mínima de 6 
meses a partir da data de entrega.  

KG 1.000 1.500 1.000 0,98 980,00 

35 

Vinagre de Álcool - frasco de 900 
ml. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade 
do produto. Validade Mínima de 6 
meses a partir da data de entrega. 

UN 1.000 1.500 1.000 1,75 1.750,00 

36 

Carne bovina sem osso moída 
Músculo - De primeira. 
Características Técnicas: Peça de 
carne bovina, congelada, sem 
gordura. Carne de cor vermelha 
cereja, elástica, firme e com odor 
agradável, carne dianteiro.  
Embalagem: Deve estar intacta. 
Acondicionada em sacos de 
polipropileno reforçado e revestido 
por caixa de papelão (tipo Kraft) ou 
caixa plástica limpa, de até 20 kg 
(embalados em pacotes de 1 kg de 
forma que não grudem nos demais, 
depois de congelados, com a 
especificação do peso em cada 
pacote). A rotulagem deve conter 
no mínimo as seguintes 
informações: peso, data de 
processamento, data de validade, 
carimbo 
de inspeção estadual ou federal, 
procedência da carne, nome e/ou 
marca, lote e informações 
nutricionais. Prazo de Validade: 
Mínimo 
de 3 meses a partir da data de 
entrega. Apresentar em anexo a 
proposta documentos que 
comprovem a inspeção sanitária 
dos 
produtos fornecidos pela indústria 
(frigorífico), de acordo com a 
legislação vigente. O FORNECEDOR 
GANHADOR DESTE ITEM DEVERÁ 
ENTREGAR O PRODUTO NAS 
UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS 
EM VEÍCULO REFRIGERADO 
CONFORME SOLICITAÇÃO DESTA 
SECRETARIA. 

KG 8.000 10.000 8.000 16,99 135.920,00 

37 

Carne Congelada de Bovino sem 
osso Patinho em cubos em IQF -  
Características Técnicas: Peça de 
carne bovina, cortada em cubos 
congelada tipo IQF, sem gordura 
(percentual admitido de até 5% por 
peça), sem cartilagens e nervos. 
Carne de cor vermelha cereja, 
elástica, firme e com odor 
agradável. Embalagem: Deve estar 

KG 7.000 10.000 7.000 23,00 161.000,00 
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intacta. Acondicionada em sacos 
de polipropileno reforçado, 
contendo 2Kg e revestido por caixa 
de papelão (tipo Kraft ondulado 
reforçado contendo 06 pacotes 
cada) lacradas de modo a garantir 
a resistência a danos peso 
aproximado 13 kg. A rotulagem 
deve conter no mínimo as 
seguintes 
informações: peso, data de 
processamento, data de validade, 
carimbo de inspeção estadual ou 
federal, procedência da carne, 
nome e/ou 
marca, lote e informações 
nutricionais. Prazo de Validade: 
Mínimo de 3 meses a partir da data 
de entrega. Apresentar em anexo a 
proposta documentos que 
comprovem a inspeção sanitária 
dos produtos fornecidos pela 
indústria (frigorífico), de acordo 

com a legislação vigente. O 
FORNECEDOR GANHADOR DESTE 
ITEM DEVERÁ ENTREGAR O PRODUTO 
NAS UNIDADES ESCOLARES 
MUNICIPAIS EM VEÍCULO 
REFRIGERADO CONFORME 
SOLICITAÇÃO DESTA SECRETARIA. 

38 

Coxa e sobrecoxa de frango com 
osso 
Características Técnicas: 
Congelado com pesagem média de 
250g por peça. A ave deve ter 
contornos definidos, firmes e sem 
manchas, 
peça lisa e coloração clara, pele 
aderente e odor característico. Não 
deve apresentar sujidades, penas e 
carcaça. Não poderá conter 
excesso de gelo. Embalagem: 
Deve estar intacta. Acondicionada 
em sacos de polietileno ou 
bandejas de isopor revestidas por 
polietileno, 
contendo 1Kg. Prazo de Validade: 
Mínimo de 3 meses a partir da data 
de entrega. A rotulagem deve 
conter no mínimo as seguintes 
informações: peso, data de 
processamento, data de validade, 
carimbo de inspeção estadual ou 
federal, procedência da carne, 
nome e/ou 
marca, lote e informações 
nutricionais. 
Apresentar em anexo a proposta 
documentos que comprovem a 
inspeção sanitária dos 
produtos fornecidos pela indústria 
(frigorífico), de acordo com a 
legislação vigente. O 
FORNECEDOR GANHADOR 
DESTE ITEM DEVERÁ 
ENTREGAR O PRODUTO NAS 
UNIDADES ESCOLARES 

KG 7.000 8.000 7.000 8,49 59.430,00 
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MUNICIPAIS EM VEÍCULO 
REFRIGERADO CONFORME 
SOLICITAÇÃO DESTA 
SECRETARIA. 

39 

FILE DE CAÇÃO OU CAÇÃO EM 
POSTA, sem espinhos, congelado 
de primeira qualidade, limpo  sem 
sujidades, isento de aditivos ou 
substancias estranhas ao produto 
que sejam impróprias ao consumo 
e que alterem suas características 
naturais, isento de toda e qualquer 
evidencia de 
decomposição,acondicionados em 
embalagem plásticas apropriadas 
em pacotes de 01 kg com validade 
mínima de 03 meses. A rotulagem 
deve conter no mínimo as 
seguintes informações: peso,data 
de validade, carimbo de inspeção 
estadual ou federal e informações 
nutricionais. 
O FORNECEDOR GANHADOR 
DESTE ITEM DEVERÁ 
ENTREGAR O PRODUTO NAS 
UNIDADES ESCOLARES 
MUNICIPAIS EM VEÍCULO 
REFRIGERADO CONFORME 
SOLICITAÇÃO DESTA 
SECRETARIA. 

KG 5.000 6.000 5.000 19,80 99.000,00 

40 

Peito de frango com osso - 
Apresentar-se congelado, 
embalado em saco plástico 
transparente, atóxico, limpo, não 
violado, resistente, que garantam a 
integridade do produto. A 
rotulagem deve conter no mínimo 
as seguintes informações: peso, 
data de processamento, data de 
validade, carimbo 
de inspeção estadual ou federal, 
procedência da carne, nome e/ou 
marca, lote e informações 
nutricionais. Prazo de Validade: 
Mínimo de 3 meses a partir da data 
de entrega. Apresentar em anexo a 
proposta documentos que 
comprovem a inspeção sanitária 
dos produtos fornecidos pela 
indústria (frigorífico), de acordo 
com a legislação vigente. 

O FORNECEDOR GANHADOR DESTE 
ITEM DEVERÁ ENTREGAR O PRODUTO 
NAS UNIDADES ESCOLARES 
MUNICIPAIS EM VEÍCULO 
REFRIGERADO CONFORME 
SOLICITAÇÃO DESTA SECRETARIA. 

KG 10.000 12.000 10.000 8,25 82.500,00 

41 

Salsicha de Frango Congelada  
Características Técnicas: Produto 
da emulsão de carne de frango, em 
forma de gomos embutidas em 
tripa artificialmente, cozida, 
defumada, descascada. 
Ingredientes: carnes de frango, 
proteína vegetal, amido, glucose, 
sal, especiarias, conservantes e 

KG 1.500 2.000 1.500 14,98 22.470,00 
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corante natural. Embalagem 
hermeticamente fechada (vácuo) 
de até 3kg. A rotulagem deve 
conter no mínimo as seguintes 
informações: peso, data de 
validade, carimbo de inspeção 
estadual ou federal, procedência, 
nome e/ou marca, lote e 

informações nutricionais. O 
FORNECEDOR GANHADOR DESTE 
ITEM DEVERÁ ENTREGAR O PRODUTO 
NAS UNIDADES ESCOLARES 
MUNICIPAIS EM VEÍCULO 
REFRIGERADO CONFORME 
SOLICITAÇÃO DESTA SECRETARIA. 

42 

Batata Inglesa - suja fresca, em 
boas condições de consumo. 
Deverá ser entregue em 
embalagens plásticas 
transparentes com peso 
identificado conforme solicitação de 
quantidade por escola. 

KG 7.500 9.000 7.500 2,60 19.500,00 

43 

Cebola de cabeça de primeira, 
sem rama, fresca compacta e firme 
sem lesões de origem física ou 
mecânica, sem perfurações e 
cortes sem manchas com tamanho 
e coloração uniformes, isenta de 
sujidades, parasitas e larvas. 
DEVERÁ SER ENTREGUE EM 
EMBALAGENS PLÁSTICAS 
TRANSPARENTES COM PESO 
IDENTIFICADO CONFORME 
SOLICITAÇÃO DE QUANTIDADE 
POR ESCOLA. 

KG 4.000 5.500 4.000 2,80 11.200,00 

44 

Feijão Vermelho tipo 1, classe 
vermelho, novo, constituído de 
grãos inteiros e 
sadios com teor de umidade 
máxima de 15%, isento de material 
terroso, sujidades 
e mistura de outras variedades e 
espécies, embalagem de 1 kg em 
sacos 
plásticos transparentes e atóxicos, 
limpos não violados, resistentes 
que garantam a 
integridade do produto até o 
momento do consumo 
acondicionados em fardos 
lacrados . A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação e 
procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade 
do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 
(seis) meses a 
partir da data de entrega na 
unidade requisitante  

KG 3.000 4.000 3.000 4,99 14.970,00 

45 

Feijão Preto tipo 1,classe preto, 
novo, constituído de grãos inteiros 
e 
sadios com teor de umidade 
máxima de 15%, isento de material 

KG 3.000 4.000 3.000 4,89 14.670,00 
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terroso, sujidades 
e mistura de outras variedades e 
espécies, embalagem de 1 kg em 
sacos 
plásticos transparentes e atóxicos, 
limpos não violados, resistentes 
que garantam a 
integridade do produto até o 
momento do consumo 
acondicionados em fardos 
lacrados . A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação e 
procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade 
do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 
(seis) meses a 
partir da data de entrega na 
unidade requisitante 

46 

Laranja lima, de primeira, in 
natura, apresentando grau de 
maturação adequado 
a manipulação, transporte e 
consumo;isenta de sujidades, 
parasitas e larvas, sem lesões de 
origem física ou mecânica oriunda 
de manuseio ou transporte. 
DEVERÁ SER ENTREGUE EM 
EMBALAGENS PLÁSTICAS 
TRANSPARENTES COM PESO 
IDENTIFICADO CONFORME 
SOLICITAÇÃO DE QUANTIDADE 
POR ESCOLA. 

KG 700 900 700 2,79 1.953,00 

47 

Laranja Pêra, de primeira, in 
natura, apresentando grau de 
maturação adequado 
a manipulação, transporte e 
consumo;isenta de sujidades, 
parasitas e larvas, sem lesões de 
origem física ou mecânica oriunda 
de manuseio ou 
transporte.DEVERÁ SER 
ENTREGUE EM EMBALAGENS 
PLÁSTICAS TRANSPARENTES 
COM PESO IDENTIFICADO 
CONFORME SOLICITAÇÃO DE 
QUANTIDADE POR ESCOLA. 

KG 8.000 10.000 8.000 1,89 15.120,00 

48 

Maçã Argentina, peso 
aproximadamente 100g cada, de 
primeira, in natura, apresentando 
grau de maturação adequado a 
manipulação, transporte e 
consumo;isenta de sujidades, 
parasitas e larvas, sem lesões de 
origem física ou mecânica oriunda 
de manuseio ou transporte 
DEVERÁ SER ENTREGUE EM 
EMBALAGENS PLÁSTICAS 
TRANSPARENTES COM PESO 
IDENTIFICADO CONFORME 
SOLICITAÇÃO DE QUANTIDADE 
POR ESCOLA. 

KG 700 900 700 6,99 4.893,00 

49 
Maçã Fugi - Fresca, em boas 
condições para consumo. Deverá 
ser entregue em embalagens 

KG 8.000 10.000 8.000 2,99 23.920,00 
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plásticas transparentes com peso 
identificado conforme solicitação de 
quantidade por escola. 

50 

Mamão formosa, frutos de cor 
alaranjada, com aproximadamente 
18 cm a 22 cm de comprimento, 15 
a 17cm de diâmetro e 0,7 a 1,5kg 
de peso médio. 
DEVERÁ SER ENTREGUE EM 
EMBALAGENS PLÁSTICAS 
TRANSPARENTES COM PESO 
IDENTIFICADO CONFORME 
SOLICITAÇÃO DE QUANTIDADE 
POR ESCOLA. 

UN 700 900 700 2,90 2.030,00 

51 

Pêra Argentina, com  peso de 
aproximadamente 100 g, em boas 
condições para o consumo. 
DEVERÁ SER ENTREGUE EM 
EMBALAGENS PLÁSTICAS 
TRANSPARENTES COM PESO 
IDENTIFICADO CONFORME 
SOLICITAÇÃO DE QUANTIDADE 
POR ESCOLA. 

KG 800 900 800 6,99 5.592,00 

52 

Tomate - aspecto globoso, cor 
vermelha, classificada como 
legume, graúda, de 
polpa firme e intacta, isento de 
enfermidades boa qualidade, livres 
de resíduos 
de fertilizantes, sujidade, parasitas 
e larvas, sem lesões de origem 
física ou 
mecânica oriunda de manuseio ou 
transporte, acondicionado em 
sacos plásticos 
por quilo. DEVERÁ SER 
ENTREGUE EM EMBALAGENS 
PLÁSTICAS TRANSPARENTES 
COM PESO IDENTIFICADO 
CONFORME SOLICITAÇÃO DE 
QUANTIDADE POR ESCOLA 

KG 5.500 7.000 5.500 3,79 20.845,00 

53 
Fórmula infantil de partida, para 
bebês de 0-6 meses, lata 400 g, 
tipo nan pró 1 . 

LATA 40 60 40 32,00 1.280,00 

54 

Fórmula infantil de seguimento, 
para bebês apartir do sexto mês de 
vida, lata 400 g, tipo nan pró 2. 
 

LATA 80 100 80 31,00 2.840,00 

55 

Fórmula infantil para lactentes com 
proteínas lácteas para bebês de 0-
6 meses de idade, lata 400g .Tipo 
aptamil 1. 

LATA 30 50 30 32,00 960,00 

56 

Fórmula infantil de segmento para 
lactentes e crianças de primeira 
infância de 0 á 6 meses de idade, 
adicionada de prebióticos, DHA e 
ARA e nucleotídeos, lata 400g tipo 
Nan comfor 1. 

LATA 20 40 20 33,00 660,00 

57 

Fórmula infantil para lactentes com 
proteínas lácteas para bebês de 6-
12 meses de idade, lata 400g .Tipo 
aptamil 2. 

LATA 60 100 60 31,00 1.860,00 

58 

Fórmula infantil de segmento para 
lactentes e crianças de primeira 
infância a partir do sexto mês, 
adicionada de prebióticos, DHA e 
ARA e nucleotídeos, lata 400g tipo 

LATA 60 100 60 32,00 1.920,00 
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Nan comfor 2 

59 
Fórmula infantil para lactentes de 0 
à 6 meses de idade, tipo 
Nestogeno 1, lata de 400 g 

LATA 20 30 20 28,00 560,00 

60 
Fórmula infantil para lactentes de 6 
à 12 meses de idade, tipo 
Nestogeno 2, lata de 400 g  

LATA 60 100 60 26,00 1.560,00 

61 

Fórmula infantil para lactentes e de 
segmento para lactentes destinada 
a necessidades dietoterápicas 
específicas com restrição de 
lactose, lata de 400g tipo Aptamil 
sem lactose 

LATA 60 100 60    59,00 3.540,00 

62 
Fórmula infantil para lactentes e de 
segmento para lactentes a base de 
soja, lata 400g, tipo Nan SOY 

LATA 30 80 30 35,00 1.050,00 

 
 

    TOTAL 1.078.768,20 

 

 

OBSERVAÇÃO: SOLICITAMOS AMOSTRA DOS ITENS 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 17, 18, 
19, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, DE 
ACORDO COM A DESCRIÇÃO DO ITEM E NOME DA EMPRESA QUE TROUXE A AMOSTRA, 
QUE DEVERÃO SER ENTREGUES ATÉ 05 (CINCO DIAS UTEIS) APÓS A REALIZAÇÃO DO 
PREGÃO PELO VENCEDOR DO ITEM. SE A AMOSTRA APRESENTADA PELO PRIMEIRO 
CLASSIFICADO NÃO FOR ACEITA SERÁ ANALISADA A DO SEGUNDO COLOCADO E ASSIM 
SUCESSIVAMENTE, LOCAL DE ENTREGA: DEPÓSITO CENTRAL DA EDUCAÇÃO (RUA 13 DE 
MAIO, 695, DEPÓSITO 02) COM AS NUTRICIONISTAS RESPONSÁVEIS, VANESSA CARVALHO 

DA SILVA E GRAZIELY MOTTER POSSAMAI DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. 

 

22. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 

O leite materno representa o alimento essencial para o lactente até o sexto mês 

de vida como alimento exclusivo, e a partir de então, complementando com outras 

fontes nutricionais até dois anos. O emprego de fórmulas infantis se faz necessário 

em algumas situações especiais, como por exemplo, em alguns erros inatos do 

metabolismo, filhos de mãe HIV positivas, mães que usam determinados 

medicamentos e situações eventuais reais com razões diversas por parte das mães. 

É essencial, portanto que o pediatra exerça seu papel de educador em todas as 

ações junto às mães e suas crianças, seja apoiando na amamentação ou dando 
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suporte e informações sobre as fórmulas infantis e alimentos adequados para o 

lactente, quando a amamentação não for possível. 

Porém, na impossibilidade de a mãe amamentar o lactente, ou no caso de 

crianças que apresentam indicação médica para o uso de fórmulas infantis, 

acatando-se decisão judicial ou requerimento administrativo para o fornecimento das 

mesmas, o Município fornecerá as mesmas, de acordo com as necessidades 

apresentadas.   

Considera-se clientes elegíveis para receber formula infantil, residentes em 

Tijucas e com idade menor ou igual a 2 (dois) anos e que apresenta um dos critérios 

abaixo: 

 Crianças com alergia a proteína do leite de vaca e alergia de soja; 

 Crianças com intolerância a lactose; 

 Crianças com falência do crescimento por síndrome de má absorção de 

etiologia a esclarecer; 

 Crianças filhas de mães HIV positivas ou; 

 Crianças com déficit nutricional: pequeno para idade gestacional; 

prematuridade extrema; uso materno crônico e/ ou obrigatório de drogas e 

patologias maternas (HIV, câncer ou depressão) que são consideradas 

contra-indicação absoluta de aleitamento materno. 

As quantidades estimada listadas neste processo, foram calculadas tomando-se 

por base a média mensal dispensada nos últimos 12 meses pelo município, haja 

vista que a aquisição dependerá da necessidade e indicação médica apresentada, 

devendo portanto atender ao protocolo de atendimento do município para a 

dispensação dos mesmos. 

 

23. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

Os bens a serem contratados são considerados comuns, nos termos do disposto no 

art. 1° da Lei n° 10.520/02. 

24. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
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24.1. O prazo de entrega dos bens é de até 10 dez, contados da data do 

recebimento da AF – Autorização de Fornecimento, em remessa única, no seguinte 

endereço: Av. Hercílio Luz, 163 – Centro – Tijucas/SC – CEP 88.200-000.  

24.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não 

poderá ser inferior a 06 (seis) meses, ou a dois terços do prazo total recomendado 

pelo fabricante. 

24.3. Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, 

pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de 

posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste 

Termo de Referência e na proposta.  

24.4. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 

desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na 

proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades. 

24.5. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, 

contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade 

do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

24.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 

procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 

recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

24.5.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 

responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do 

contrato. 

25. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

25.1. São obrigações da Contratante: 

25.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 

anexos; 

25.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
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recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 

proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

25.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado 

ou corrigido; 

25.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 

através de comissão/servidor especialmente designado; 

25.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 

fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

25.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 

pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo 

de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de 

ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

25.3. A Administração poderá realizar pesquisa de preços periodicamente, em 

prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade 

dos preços registrados em Ata. 

26. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

26.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 

despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

26.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 

especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da 

respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, 

fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade, observado o 

exigido no edital ou aquele ofertado pelo licitante na proposta, se for o caso; 

26.1.2. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma 

versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando 

for o caso; 

26.1.3. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de 
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acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078/90); 

26.1.4. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 

Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

26.1.5. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 

que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do 

prazo previsto, com a devida comprovação; 

26.1.6. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação; 

26.1.7. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

27. DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

7.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade 

integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a 

supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder 

perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 

correspondentes ao objeto da subcontratação. 

28. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

28.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra 

pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os 

requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais 

cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado 

e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

29. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

29.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666/93, será designado representante para 
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acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 

29.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados 

pela autoridade competente. 

29.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade 

da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, 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 8.666/93. 

29.3. O representante da Administração 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 falhas ou defeitos observados e encaminhando 

os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

30. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

30.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 

10.520/02, a Contratada que: 

30.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas 

em decorrência da contratação; 

30.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

30.1.3. fraudar na execução do contrato; 

30.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

30.1.5. cometer fraude fiscal; 

30.1.6. não mantiver a proposta. 

30.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 



                                                                                                                       
 

 

MUNICÍPIO DE TIJUCAS 
Secretaria de Administração 

Setor de Licitações e Contratos Administrativos 
Rua Coronel Büchelle, nº 01, Centro, Tijucas, Santa Catarina, CEP nº 88.200-000 

E-mail: licitacao@tijucas.sc.gov.br 

Telefone: (48) 3263-8113 

Página 48 de 62 

30.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

30.2.2. multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

30.2.3. multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

30.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 

percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 

inadimplida; 

30.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade 

ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente, pelo prazo de até dois anos;  

30.2.6. impedimento de licitar e contratar com o Município de Tijucas com o 

consequente descredenciamento pelo prazo de até cinco anos; 

30.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 

ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante 

pelos prejuízos causados; 

30.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666/93, a 

Contratada que: 

30.3.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

30.3.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

30.3.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração 

em virtude de atos ilícitos praticados. 

10.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93. 
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10.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

Tijucas, SC, 05 de janeiro de 2016. 

 

LORENA DE OLIVEIRA SILVA 

Secretária Municipal da Educação 
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ANEXO II 

TERMO DE CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ......../...., 

QUE FAZEM ENTRE SI 

O(A).......................................................... E A 

EMPRESA .............................................................   

O(A)....................................(órgão ou entidade pública Contratante), com sede no(a) 

....................................................., na cidade de ...................................... /Estado ..., 

inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, neste ato representado(a) pelo(a) 

.........................(cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria/Decreto nº ......, de ..... de 

..................... de 20..., inscrito(a) no CPF nº ...................., portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ...................................., doravante denominada CONTRATANTE, e 

o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, 

sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada 

CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da 

Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº 

........................., tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e 

em observância às disposições da Lei nº 8.666/93, da Lei nº 10.520/02 ena Lei nº 

8.078/90 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor, resolvem celebrar este 

Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº ........../20...., mediante as cláusulas e 

condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto deste Termo de Contrato é a aquisição de AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS E CORRELATOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC, 

conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão 

identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este 
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instrumento, independente de transcrição. 

1.2. Discriminação do objeto: 

Item Descrição do Produto 
Unid. de 
Medida 

Requisição 
MÍNIMA 

Requisição 
Máxima 

Quant. 
Total 

Estimada 

Valor 
Máximo 

Aceitável 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 

1        

2        

3        

...        

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato inicia na data da sua assinatura e 

termina em ..../..../.........., prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666/93, 

em conformidade com o edital.  

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor deste Termo de Contrato é de R$ ............(...............). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 

administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 

da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2016, na 

classificação abaixo: 

Cód. Red. Unidade Orçamentária Projeto/Atividade Elemento de Despesa 

 .... .... .... 
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5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no 

Edital. 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável. 

6.2. Havendo necessidade e possibilidade de prorrogação do prazo por período 

superior a doze meses do contratado, o valor contratual poderá ser reajustado pelo 

INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) desde a data prevista para 

apresentação da proposta até a data do adimplemento de cada parcela. 

6.3. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no 

próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras 

decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de 

dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não 

caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, 

dispensando a celebração de aditamento. 

6.4. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 

8.666/93. 

6.5. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

6.5.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de 

preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

6.6. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes 

poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 

do contrato. 

7. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no 
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Termo de Referência. 

8. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por 

Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida 

no Termo de Referência. 

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 

CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas 

no Termo de Referência. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo 

de Referência. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

11.1. Este Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 

78 da Lei nº 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, 

sem prejuízo das sanções aplicáveis. 

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra 

pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os 

requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais 

cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado 

e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se 

à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93. 
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11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes 

aspectos, conforme o caso: 

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.5.3. Indenizações e multas. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 

financeira; 

12.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte 

da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS. 

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.666/93, na Lei nº 10.520/02 e demais normas 

federais de licitações e contratos administrativos e,subsidiariamente, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.078/90 - Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 

extrato, no meio de publicação oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666/93. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 

Contrato será o da comarca de Tijucas, Estado de Santa Catarina. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 

duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado 
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pelos contraentes.  

...........................................,  .......... de.......................................... de 20..... 

 

_________________________________ 
Responsável legal da CONTRATANTE 

 
 
 

_________________________________ 
Responsável legal da CONTRATADA 

 
 
Testemunhas: 
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ANEXO III 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/PMT/2016 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com sede na Rua Coronel Buchelle, 

Centro, Tijucas-SC considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, 

na forma presencial, para REGISTRO DE PREÇOS nº 002/PMT/2016 publicada no 

...... de ...../...../200....., processo administrativo n.º ........, RESOLVE registrar os 

preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a 

classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as 

condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei 

nº 8.666/93 e suas alterações, no Decreto nº 1.033/15, e em conformidade com as 

disposições a seguir: 

1. DO OBJETO 

1.1. Esta Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual AQUISIÇÃO DE 

FÓRMULA INFANTIL PARA ATENDER PEDIDOS JUDICIAIS, DO FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC.. Termo de Referência, anexo I do edital 

de Pregão nº 002/PMT/2016 que é parte integrante desta Ata, assim como a 

proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) 

e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  
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Item 
Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 

 

X 

Especificação Marca  

(se exigida no 

edital) 

Modelo 

(se exigido no 

edital) 

Unidade Quantidade Valor 

Unitário 

Prazo 

garantia ou 

validade 

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) 

3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 

 Item  Órgãos Participantes Unidade Quantidade 

    

    

    

4. VALIDADE DA ATA  

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data 

da sua assinatura, não podendo ser prorrogada. 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO  

5.1. A Administração poderá realizar pesquisa de mercado periodicamente, em 

intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a 

vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 

registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) 

fornecedor(es). 

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 

por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para 

negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo 
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mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços 

aos valores de mercado observará a classificação original. 

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 

obtenção da contratação mais vantajosa. 

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou 

5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 

5.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados: 

5.9.1. por razão de interesse público; ou 

5.9.2. a pedido do fornecedor.  
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6. CONDIÇÕES GERAIS 

6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 

recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 

penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de 

Referência, ANEXO AO EDITAL. 

6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro 

de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

6.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos 

licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante 

vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos 

do art. 10, II, do Decreto Municipal n° 1.033/15. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de 

igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e 

encaminhada cópia aos demais órgãos participantes. 

Tijucas, SC, data ... 

Assinaturas 

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) 

fornecedor(s) registrado(s) 
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ANEXO IV 
 

CREDENCIAMENTO 
 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 
 
 
 
 
(NOME DA EMPRESA) _____________________________________,inscrita no CNPJ ou 
CIC sob o nº ____________________________ sediada 
no(a)___________________________________________________________ (endereço 
completo), declara, sob as penas da lei, que atende plenamente os requisitos de habilitação 
constantes do edital de Pregão Presencial n° _____/2016 do Município de Tijucas. 
 
 
 
 
Tijucas, ___ de ___________________ de 2016 
 
 
 
 
 

 
_________________________________________________ 

nome e número da Identidade do declarante. 
(conforme art. 4°, inciso VII da Lei n° 10.520/2002) 
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ANEXO V 
 
 

DOCUMENTAÇÃO 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 
 
(NOME DA EMPRESA)_____________________________________, inscrita no CNPJ ou 
CIC sob o nº____________________________ sediada 
no(a)_____________________________________________________________________
_________ (endereço completo), declara, sob as penas da lei, que até a presente data 
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
Tijucas, ___ de ____________________ de 2016 
 
 
 
 

 
_________________________________________________ 

nome e número da Identidade do declarante. 
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ANEXO VI 
 
 

CREDENCIAMENTO 
 
 
 

(Modelo a ser preenchido pela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte) 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

ou 

 

CERTIDÃO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL 

 
(EMISSÃO MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES ANTERIOR AO CERTAME) 

 
 
 
 
 
Nome da empresa, qualificação, endereço, inscrita no CNPJ, neste ato representada por 
_________, portador de Cédula de Identidade, inscrito no CPF, DECLARA, sob as 
penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
nos termos do artigo 3º da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta 
a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma 
das vedações legais impostas pelo parágrafo 4º, do artigo 3º da Lei Complementar 123 de 
14 de dezembro de 2006. 
 
 
 
Local e Data 

 
 

_______________________________________ 
Nome e Assinatura do Representante Legal 

 
 
 
 

 


