E D I T A L Nº 12/2021
DE

P R E G Ã O E L E T R Õ N I C O Nº 11/2021

Município de Arvorezinha
Secretaria de Educação e Desporto
Modal i dade: Pr egão El etr ôni c o nº 11/2021
Tipo de julgamento: menor preço por item
Modo de Disputa: aberto e fechado
Orçamento Sigiloso
Processo nº 40/2021
Edital de pregão para Registro de
Preços para Contratação de empresa para
fornecimento de gêneros alimentícios para
a alimentação escolar.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARVOREZINHA, Estado do Rio Grande do Sul, no
uso de suas atribuições, torna público, para o conhecimento dos interessados, a
realização de licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo menor
preço por item, Registro de Preços, objetivando a Contratação de empresa para
fornecimento de gêneros alimentícios para a alimentação escolar , conforme
descritos neste edital e seus anexos, e nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, e do Decreto Municipal nº 2.857, de 14 de julho de 2020, com aplicação
subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
A sessão virtual do pregão eletrônico será realizada no seguinte endereço:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia 03 de maio de 2021, às 8h,
podendo as propostas e os documentos serem enviados até às 7h e 59 min, sendo que
todas as referências de tempo observam o horário de Brasília. O orçamento da
Administração é sigiloso, com fundamento na Lei nº 12.527/2011, art. 7º, § 3º, e no art.14
do Decreto Municipal nº 2.857, de 14 de julho de 2020, e será tornado público apenas e
imediatamente após o encerramento do envio de lances.
1. DO OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o registro de preços para a
Contratação de emprsa para fornecimento de gêneros alimentícios para a alimentação
escolar, conforme Anexo I – Termo de Referência.
1.1 O Registro servirá para aquisição de qualquer
Municipalidade.

Secretaria ligada a

esta

1.2 Os itens listados, não necessariamente serão adquiridos em sua totalidade. Os mesmos são
quantidades estimadas, sendo considerados apenas para fins de adjudicação e posterior
convocação para assinatura da Ata de Registro de Preço. As licitantes para as quais forem
adjudicados itens e forem convocadas para a assinatura da Ata, obterão apenas o direito e a
exclusividade de fornecimento dos referidos itens até o término da vigência contratual.
Alertamos a todos os licitantes, para fins de seus planejamentos orçamentários que os mesmos
não estão obrigados a adquirir previamente o material constante no objeto. O Município

de Arvorezinha/RS não se responsabilizará por prejuízos financeiros, não cabendo por parte dos
licitantes qualquer recurso sob alegação da expectativa da compra por parte da
Prefeitura.
1.3 A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado no edital de
embasamento, serve apenas como orientação, não constituindo, sob hipótese alguma garantia
de faturamento.
1.4 O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal
de preços relativos à aquisição futura de bens, onde as empresas disponibilizam bens e serviços a
preços e prazos certos e registrados em documento específico denominado Ata de Registro
de Preços. Neste Sistema, as aquisições são feitas quando melhor convier aos órgãos que
integram a Ata, sem, no entanto, estarem necessariamente obrigados a contratar com os
fornecedores vencedores do certame.
1.5
Nesta licitação, será firmada uma Ata de Registro de Preços, que é um documento
vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação,
onde os fornecedores manterão seus preços registrados, durante o período de 12(doze) meses,
tornando-os disponíveis, caso necessite a Prefeitura Municipal de Arvorezinha/RS efetuara
aquisições nas quantidades julgadas necessárias e aos mesmos preços registrados no
certame.
2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME
2.1. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento,
com atribuição de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde
deverá informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instruções para a
sua correta utilização.
2.2. As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio
eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, ou solicitadas por meio do
seguinte endereço de e-mail: licita@arvorezinhars.com.br;
2.3. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema
eletrônico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital:
2.3.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
2.3.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e
responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância
de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
2.3.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio
de acesso;
2.3.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na
forma eletrônica; e
2.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por
interesse próprio.

3. ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
3.1. As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente
por meio do sistema, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital,
observando os itens 4 e 5 deste Edital, e poderão ser retirados ou substituídos até a
abertura da sessão pública.
3.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da
declaração sujeitará o licitante às sanções legais:
3.2.1 O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta
com as exigências do edital, como condição de participação;
3.2.2 O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou
empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física,
agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar
nº 123, de 2006, como condição para aplicação do disposto nos itens 9.1, 9.1.2, 9.1.2,
9.1.3 e 9.1.4, deste edital.
3.3. Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que
venham a ser solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo máximo de
2h no próprio sistema. (art. 38, §2º, do Decreto Federal nº 10.024/2019).
4. PROPOSTA
4.1. O prazo de validade da proposta é de 60 dias, a contar da data de abertura da
sessão do pregão, estabelecida no preâmbulo desse edital.
4.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, observando as
diretrizes do Anexo II – Modelo de Proposta Comercial, com a indicação completa do
produto ofertado, incluindo marca, modelo, referências e demais dados técnicos, bem
como com a indicação dos valores unitários e totais dos itens, englobando a tributação,
os custos de entrega e quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das
obrigações assumidas.
4.3. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação da
proposta, razão pela qual os licitantes não poderão encaminhar documentos com timbre
ou logomarca da empresa, assinatura ou carimbo de sócios ou outra informação que
possa levar a sua identificação, até que se encerre a etapa de lances.
5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá enviar os seguintes
documentos, observando o procedimento disposto no item 3 deste Edital:
5.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição
Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002 (Anexo II);
5.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado

de documentos de eleição de seus administradores;
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
5.1.3 REGULARIDADE FISCAL:
a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;
b) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União
administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta
Negativa);
c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do
licitante;
d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do
licitante;
e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
f) Declaração de idoneidade (Anexo III);
g) Alvará de localização e funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal da
jurisdição fiscal do estabelecimento licitante da Pessoa Jurídica;
h) Alvará Sanitário.
Observação: a declaração exigida no item 7.1.3, alínea h, será validade pela
Administração pública, no processo licitatório ou posteriormente, nos seguintes links:
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?ordenarPor=nome&direcao=asc
caso seja verificado que o licitante foi declarado inidôneo pela Administração Pública,
direta ou indireta, tanto pelas esferas Federal, Estadual, Municipal e Distrital, o mesmo
será impedido de participar dos certames.
5.1.4 REGULARIDADE TRABALHISTA:
a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943.
5.1.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Certificado de Controle de Pragas atualizado.
5.1.6 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) balanço patrimonial já exigível e apresentado na forma da lei, com a indicação do

número do Livro Diário, número de registro no órgão competente e numeração das
folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira
da empresa.
a1) para a comprovação da boa situação financeira da empresa, deverá ser
apresentada a apuração dos seguintes índices, com pelo menos 2 (dois) dos respectivos
valores mínimos aceitáveis, pela aplicação da seguinte fórmula:
AD
LIQUIDEZ INSTANTÂNEA: ----------- = valor igual ou superior a 1,0
PC
AC
LIQUIDEZ CORRENTE: ---------- = valor igual ou superior a 1,0
PC
AC + ARLP
LIQUIDEZ GERAL: --------------------- = valor igual ou superior a 1,5
PC + PELP
PC + PELP
GRAU DE ENDIVIDAMENTO: -------------------AT

= valor igual ou inferior a 1,0

Onde: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponível; ARLP = Ativo Realizável a
Longo Prazo; AP = Ativo Permanente; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP =
Passivo Exigível a Longo Prazo; PL = Patrimônio Líquido.
a2) é vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório.
a3) licitantes que utilizam a escrituração contábil digital - ECD e que aguardam
a autenticação do balanço patrimonial pela Junta Comercial poderão apresentar, em
substituição ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Público de Escrituração Digital SPED, do balanço à Receita Federal do Brasil.
b) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para
a apresentação do documento;
6. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
6.1. No dia e hora indicados no preâmbulo, o pregoeiro abrirá a sessão pública,
mediante a utilização de sua chave e senha.
6.2. O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de
sua chave de acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as
operações realizadas no sistema eletrônico durante toda a sessão pública do pregão,
ficando responsável pela perda de negócios diante da inobservância de mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conforme item 2.3.2 deste Edital.

6.3. A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de
mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.
6.4. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor
estarão disponíveis na internet.
7. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará
fundamentadamente aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos no edital.
7.2. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
b) forem omissas em pontos essenciais;
c) contiverem opções de preços ou marcas alternativas ou que apresentarem preços
manifestamente inexequíveis.
7.3. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem
previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não
for conflitante com o instrumento convocatório.
7.4. As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o pregoeiro dará início à
fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
7.5. Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas
classificadas.
7.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o
horário fixado para duração da etapa competitiva, e as seguintes regras:
7.6.1 O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor
consignado no registro.
7.6.2. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado
e registrado pelo sistema.
7.6.3. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro.
8. MODO DE DISPUTA
8.1. Será adotado o modo de disputa aberto e fechado, em que os licitantes
apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado, observando as
regras constantes no item 7.
8.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará quinze minutos,
improrrogáveis.
8.3. Encerrado o prazo do item 8.2, o sistema encaminhará o aviso de fechamento
iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente

determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
8.4. Encerrada a recepção dos lances, com o decurso do prazo do item 8.3, o sistema
abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das
ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.5. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item 8,4, os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de
três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso
até o encerramento do prazo.
8.6. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 8.4 e 8.5, o sistema ordenará os lances
em ordem crescente de vantajosidade.
8.7. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 8.4 e 8.5,
haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três,
na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa,
o disposto no item 8.6.
8.8. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que
atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de
apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto
no item 8.7.
8.9. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da
etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os
lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
8.10. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas
vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico
http://www.arvorezinhars.com.br/licitacao/.
9. CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos
termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como
critério do desempate, preferência de contratação para as beneficiárias que tiverem
apresentado a declaração, de que trata o item 3.2.2 deste Edital;
9.1.2. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas
situações em que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou
superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.
9.1.3. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte
forma:
a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema
para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela
considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora
do certame.

b) Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova
proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às
demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes,
que se enquadrarem na hipótese do item 9.1.2 deste edital, a apresentação de nova
proposta, no prazo previsto na alínea a deste item.
9.1.4. O disposto no item 9.1 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor
valor inicial tiver sido apresentado por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006.
9.2. Se não houver licitante que atenda ao item 9.1 e seus subitens, serão observados os
critérios do art. 3º, §2º, da Lei nº 8.666/1993.
9.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas, de acordo com o art. 45, § 2º, da Lei nº 8.666/1993.
10. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO
10.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a
realização do desempate, se for o caso, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que
seja obtida melhor proposta.
10.2. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares,
necessários ao julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao
último lance ofertado, que sejam solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados
no prazo fixado no item 3.3 deste Edital.
10.3. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação valor de referência da Administração.
10.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas
no edital.
11. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO
11.1. Os documentos de habilitação, de que tratam os itens 5.1 e 5.2, enviados nos
termos do item 3.1, serão examinados pelo pregoeiro, que verificará a autenticidade das
certidões junto aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores.
11.2. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a
declaração exigida no item 3.2.2 deste Edital e que possua alguma restrição na
comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada
ao envio de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias
úteis, prazo que poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da
Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante
o transcurso do respectivo prazo.
11.3. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender
às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que
atenda ao edital.

11.4. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será
declarado vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso.
12. RECURSO
12.1. Declarado o vencedor, ou proclamado o resultado sem que haja um vencedor, os
licitantes poderão manifestar justificadamente a intenção de interposição de recurso, em
campo próprio do sistema, sob pena de decadência do direito de recurso.
12.2. Havendo a manifestação do interesse em recorrer, será concedido o prazo de 3
(três) dias consecutivos para a interposição das razões do recurso, também via sistema,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.
12.3. Interposto o recurso, o pregoeiro poderá motivadamente reconsiderar ou manter a
sua decisão, sendo que neste caso deverá remeter o recurso para o julgamento da
autoridade competente.
12.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.
13.3. Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o
processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.
14. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
14.1. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para no prazo de 5 (cinco)
dias, assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no edital.
14.2 Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, no mesmo prazo do item 14.1,
deverão ser comprovadas as condições de habilitação consignadas no edital, mediante
a apresentação dos documentos originais ou cópias autenticadas.
14.3. As certidões referidas nos item 5.1.3 e 5.1.4, que tenham sido expedidas em meio
eletrônico, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e
certificação digital conferidos pela Administração, dispensando nova apresentação,
exceto se vencido o prazo de validade.
14.4. O prazo de que trata o item 14.1 poderá ser prorrogado uma vez e pelo mesmo
período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do
respectivo prazo.
14.5. Na hipótese de o vencedor da licitação se recusar a assinar a Ata de Registro de
Preços, outro licitante será convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após
a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato, sem prejuízo da
aplicação das sanções.
14.6. A não apresentação dos originais ou cópias autenticadas dos documentos de

habilitação, no prazo do item 14.1, será equiparada a uma recusa injustificada à
contratação.
15. VIGÊNCIA DO CONTRATO
15.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar
da homologação doi processo.
16. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
16.1. O pagamento será efetuado contra empenho, após o recebimento do objeto, e
mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura.
16.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil
visualização, a indicação do número do processo, número do pregão eletrônico e da
ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e
posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
16.3. O pagamento será efetuado no prazo de máximo de 15 (quinze) dias da entrega
total do material.
16.4. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo
IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração
compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.
17. RECEBIMENTO DO OBJETO
17.3 O prazo de entrega dos produtos é de até 5 (cinco) dias, a contar da solicitação da
secretaria.
17.2. Os alimentos deverão ser entregues em local indicado peloa Secretaria de
Educação e Desporto, no horário das 8h às 11h30mim e das 13h às 17h.
17.3. Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora
deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 5 (cinco) dias,
sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.
17.4. Os alimentos a serem entregues deverão ser adequadamente acondicionados, de
forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o
transporte.
17.5. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.
18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão
eletrônico ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às
seguintes penalidades:
a) deixar de atender aos requisitos de habilitação: multa de 10% sobre o valor estimado
da contratação;
b) deixar de apresentar os originais ou cópias autenticadas da documentação de
habilitação para fins de assinatura do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar

com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito
de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o
valor estimado da contratação;
d) executar a ata de registro de preços com atraso injustificado, até o limite de 5 (cinco)
dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5%
sobre o valor atualizado do contrato;
e) inexecução parcial da ata de registro de preços: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 5% sobre o valor
atualizado do contrato;
f) inexecução total da ata de registro de preços: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor
atualizado do contrato;
18.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada.
18.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.
19. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
19.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de
impugnações poderão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data
fixada para abertura da sessão pública, por meio do seguinte endereço eletrônico:
licita@arvorezinhars.com.br;
19.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas
no seguinte sítio eletrônico da Administração http://www.arvorezinhars.com.br/.
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
20.1. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por
conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei
nº 8.666/1993, sobre o valor inicial atualizado do contratado.
20.2. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
20.3. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público,
devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de
indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666/1993).
20.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Arvorezinha para dirimir quaisquer litígios oriundos
da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por
mais privilegiado que seja.

21 - DOS ANEXOS DO EDITAL
21.1 - Integram o presente Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo,
os seguintes anexos:
Anexo “I” – TERMO DE REFERÊNCIA;
Anexo “II” – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. VII, DO ART. 4º, DA LEI
Nº 10.520/2002;
Anexo “III” – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE;
Anexo “IV” – MODELO DA PROPOSTA;
Anexo “V” – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO.
Arvorezinha, 15 de abril de 2021.

JAIME TALIETTI BORSATTO
Prefeito

Este edital foi devidamente
examinado e aprovado por esta
Assessoria Jurídica.
Em _____-_____-________
____________________
Assessor(a) Jurídico(a)

ANEXO “I” - TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO N°. 40/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021
1.

DO OBJETO

Constitui o objeto da presente Licitação, a Aquisição de gêneros alimentícios para a
alimentação escolar, conforme segue:
Item
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ABACAXI - fruta de tamanho médio, limpo, de primeira, firmes e
íntegros; acondicionado de forma a evitar danos físicos, deve estar
ileso, sem rupturas e ou pancadas na casca, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e
a conservação em condições adequadas para o consumo; isento de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à
superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica; livre de resíduos de fertilizantes.
AÇÚCAR – Açúcar Cristal, Contendo no mínimo 99,3% de sacarose, com
aspecto sólido e cristais bem definidos, cor branca, odor e sabor
próprios do produto, livre de fermentação, sem umidade, sem
empedramentos, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos
animais ou vegetais. Em embalagem plástica transparente, resistente,
com solda reforçada e íntegra contendo 2 kg. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de fabricação e prazo
de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega.
ALHO – em cabeças, embalados em pacotes plásticos contendo 100 g.
AMENDOIM, descascado, médio, tipo 1, em pacotes contendo 500g.
Acondicionadas em pacotes de polipropileno, atôxico,
hermeticamente vedados, embalados em fardos plásticos, íntegro e
resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote,
data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. Deve
apresentar validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.
AMIDO DE MILHO – Amido de milho em pacotes ou caixinhas de 500
gramas. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote,
data de fabricação e prazo de validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a contar da
data de entrega. Inscrito no Ministério da Agricultura.
ARROZ BRANCO – Arroz branco, beneficiado, polido, longo fino, tipo 1,
embalagem com aproximadamente 2kg, em sacos plásticos,
transparentes, atóxicos, limpos, não violados, resistentes, que garanta a
integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados
em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número
do lote, data de fabricação e prazo de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6(seis)
meses a contar da data de entrega.
AVEIA EM FLOCOS FINOS - em embalagem contendo 200g, podendo
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ser plástica ou em caixinhas com pacote plástico interno. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número do lote, data de
fabricação, quantidade do produto, deve apresentar validade mínima
de 6 meses a contar da data de entrega.
BANANA CATURRA - Grau médio de amadurecimento, primeira
qualidade, embalado em caixas plásticas, validade semanal, com
etiqueta e peso.
BATATA DOCE - 1ª qualidade, embalada em pacotes plásticos ou caixas
próprias, validade semanal, com etiqueta e peso.
BATATA INGLESA ROSA - 1ª qualidade, embalada em pacotes de 1 kg,
validade semanal, com etiqueta e peso.
BETERRABA - 1ª qualidade - tamanho médio a grande; - casca lisa sem
indicio de germinação; - isenta de sujidade e objetos estranhos,
embalado em pacotes plásticos ou em caixas plásticas, validade
semanal, com etiqueta e peso.
BISCOITO AGUA E SAL – Pacotes de 400 gr. Com registro no Ministério da
Saúde. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, Gordura vegetal hidrogenada, Amido, Açúcares, Soro de leite,
Sal, Margarina, Extrato de malte, Fermento químico bicarbonato de
sódio, Estabilizante lecitina de soja, Aromatizante, melhorador de farinha
metabissulfito de sódio. Deve constar data de fabricação e validade
mínima de 6 meses a contar da data de entrega
BRÓCOLIS - 1ª qualidade, cor verde sem amarelados ou sinais de
envelhecimento. Validade semanal
CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO- sache de 50 gramas, na embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,
número do lote, data de fabricação, prazo de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a
contar da data de entrega.
CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO - vidro de 160 g, na embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência, número
do lote, data de fabricação, prazo de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a
contar da data de entrega.
CARNE MOÍDA BOVINA de 1ª CONGELADA - carne bovina moída com
1% a 15% de gordura., em pacotes contendo 500gr, congelada.
Embalagem de plástico transparente, a embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de fabricação, prazo de validade,
quantidade do produto, número do Registro no Ministério da Agricultura
SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF ou CISPOA. O produto deverá
apresentar prazo de validade mínimo de 2 meses a contar da data de
entrega.
CEBOLA: 1ª qualidade, validade semanal, embalada em sacos
plásticos.
CENOURA- 1ª qualidade, validade semanal, embalada em sacos
plásticos.
COUVE FLOR – 1ª qualidade, validade semanal.
COXA E SOBRECOXA, cortes congelados de frango do tipo coxa e
sobrecoxa, embalado em saco plástico atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do
consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de
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identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote,
data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto,
número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção do SIF ou CISPOA. O produto deve apresentar validade
mínima de 4 meses a contar da data de entrega.
FARINHA DE MILHO MOAGEM FINA - pacotes plásticos de 1kg,
enriquecida com ferro e ácido fólico de acordo com a legislação
vigente, sem aditivos químicos, rótulo contendo informação nutricional,
dados de procedência, data de fabricação e prazo de validade
mínimo de 2 meses a contar da data de entrega.
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - pacotes de 1kg, farinha de trigo do tipo
especial ou Tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico de acordo com
a legislação vigente, contendo glúten natural de trigo, sem aditivos
químicos. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote,
data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto. Data
de fabricação e validade mínima de 4 meses a contar da data de
entrega, Inscrição no Ministério da Saúde.
FEIJÃO PRETO – Feijão preto tipo 01 – pacotes de 01 kg, embalagem de
plástico transparente, a embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número
do lote, data de fabricação, prazo de validade, quantidade do
produto. O produto deve apresentar validade mínima de 4 meses a
contar da data de entrega. Inscrição no Ministério da Saúde.
FERMENTO PARA BOLO - Pote de 100gr. Ingredientes: amido de milho ou
fécula de mandioca, fosfato de monocálcio e bicarbonato de sódio,
rótulo contendo informação nutricional, dados de procedência, data
de fabricação e prazo de validade mínima de 1 ano a contar da data
de fabricação
LENTILHA- Pacote de 500 gr, tipo 1, de 1ª qualidade, embalagem
plástica transparente, a embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número
do lote, data de fabricação, prazo de validade, quantidade do
produto. Registro no Ministério da Agricultura.
MAÇÃ - Tipo Gala, 1ª qualidade, madura, com validade semanal.
Embalada em sacos plásticos e/ou caixas de plástico
MAMÃO - Formosa, novo, grau médio de amadurecimento, em kg,
validade semanal. Embalagem tipo rede, com etiqueta e peso.
MASSA COM OVOS FINA - Pacote de 500 g, tipo alfabeto. Embalagem
transparente e resistente, a embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número
do lote, data de fabricação, prazo de validade, quantidade do
produto. Prazo de validade mínimo 5 meses a contar a partir da data
de entrega, com registro no Ministério da Saúde.
MASSA COM OVOS FINA - Pacote de 500 g, tipo cabelo de anjo.
Embalagem transparente e resistente, a embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de fabricação, prazo de validade,
quantidade do produto. Prazo de validade mínimo 5 meses a contar a
partir da data de entrega, com registro no Ministério da Saúde.
MASSA COM OVOS GROSSA - Pacote de 500g, tipo parafuso.
Embalagem transparente e resistente, embalagem transparente e
resistente, a embalagem deverá conter externamente os dados de
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identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote,
data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto. Prazo
de validade mínimo 5 meses a contar a partir da data de entrega, com
registro no Ministério da Saúde.
MORANGA- madura 1ª qualidade, validade semanal, embalagem
sacos tipo rede.
ÓLEO DE SOJA comestível, produto de origem vegetal extraído do grão
da soja, embalado em vidros plásticos transparentes, atóxico, limpo,
não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o
momento do consumo, contendo aproximadamente 900 ml por
embalagem. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote,
data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto. O
produto deve apresentar validade mínima de 3 meses a contar da data
de entrega.
PÃO DE SANDUICHE FATIADO, embalados em sacos plásticos contendo
500g, rótulo contendo informação nutricional, procedência, data de
fabricação e prazo de validade mínimo de 7 dias a contar da data de
entrega
PÊRA D’ÁGUA - 1ª qualidade, cor verde brilhante, madura, com
validade semanal, embalada em sacos plásticos .
PIPOCA, milho para pipoca tipo 1, em pacotes contendo 500g.
Acondicionadas em pacotes de polipropileno, atôxico,
hermeticamente vedados, embalados em fardos plásticos, íntegro e
resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote,
data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. Deve
apresentar validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.
REPOLHO – 1ª qualidade, validade semanal, tamanho médio,
embalado em sacos plásticos.
SAGU – Pacote de 500 gramas. Ingredientes: amido de mandioca, tipo
1, classe pérola. Em embalagem plástica transparente, resistente, com
solda reforçada e íntegra contendo 500g. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de fabricação e prazo de validade,
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima
de 06 meses a contar da data de entrega.
SAL Pacote de 1 kg. Iodado. Acondicionadas em pacotes de
polipropileno, atóxico, hermeticamente vedados, embalados em fardos
plásticos, íntegro e resistente. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade,
quantidade do produto. Deve apresentar validade mínima de 6 meses
a contar da data de entrega
SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - suco de uva integral sem adição de
açúcar ou conservantes, em embalagem de vidro podendo conter
1litro, 1,5 litros ou 2 litros. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número
do lote, data de fabricação, prazo de validade, quantidade do
produto, deve apresentar validade mínima de 6 meses a contar da
data de entrega.
TOMATE, de formato arredondado e cor vermelha, 1ª qualidade,
validade semanal. Embalado em sacos plásticos ou em caixas plásticas
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(conforme quantidade solicitada).
VINAGRE DE MAÇÃ – Acondicionado em frasco de polietileno, integro,
atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 750 ml.
A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número do lote, data de
fabricação, quantidade do produto, deve apresentar validade mínima
de 6 meses a contar da data de entrega.

2. JUSTIFICATIVA
2.1 Faz-se necessária Aquisição de gêneros alimentícios para Alimentação Escolar para
composição de kits que serão entregues às famílias dos alunos da rede pública municipal
de ensino e APAE, durante o período de estado de calamidade pública, reconhecido
pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus - Covid-19.
3. ENTREGA: LOCAL E CONDIÇÕES
3.1- Os alimentos deverão ser entregues em local indicado pela Secretaria de Educação
e Desporto, no horário das 8h às 11h30mim e das 13h às 17h.
3.2- O prazo para a entrega dos alimentos será de 5 (cinco) dias após a solicitação.
3.3- Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora deverá
promover as correções necessárias no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sujeitando-se às
penalidades previstas neste edital.
3.4-. O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a
permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.
4. DO PAGAMENTO
4.1- O pagamento será efetuado contra empenho, após o recebimento do objeto, e
mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura.
4.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil
visualização, a indicação do número do processo, número do pregão eletrônico e da
ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e
posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
4.3. O pagamento será efetuado no prazo de máximo de 15 (quinze) dias da entrega
total dos produtos.
4.4. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo
IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração
compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.
Arvorezinha, 15 de abril de 2021.
___________________________________
Sandra Zortea Zat Grando
Secretária de Educação e Desporto

ANEXO “II” –
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI
Nº 10.520/2002 (*)
PROCESSO N°. 40/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021

Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:
DECLARAÇÃO

Em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17
de julho de 2002, a empresa _________________________________________, inscrita no CNPJ
sob o nº __________________, DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação exigidos no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021, instaurado pela Prefeitura
Municipal de Arvorezinha/RS.

Local, ______ de ____________________ de 2021.

(nome e assinatura do responsável legal)
(número da carteira de identidade e órgão emissor)

ANEXO III - MODELO DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
PROCESSO N°. 40/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021

Declaro, sob as penas da Lei, que a empresa ____________________________
______________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________ não está
temporariamente suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o
Município de Arvorezinha/RS e que não foi declarada inidônea de licitar ou contratar
com a Administração Pública nos termos do Art. 87, IV da Lei nº 8.666/93.
___________________, _______ de __________________de 2021.
________________________________________________
Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is)

ANEXO IV - MODELO PROPOSTA
PROCESSO N°. 40/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021
Tipo Licitação: Menor Preço item
Edital: 12/2021.
FORNECEDOR:
ENDEREÇO:
CIDADE:
FONE:
BANCO:
AGÊNCIA:
EMAIL:
Item

CEP:
CNPJ:
CONTA CORRENTE:

Qtde
máx.
800

Unid

Descrição

1

Qtde
mín.
10

UN

2

10

3.000

PCT

3

1

100

KG

4

10

3.000

UN

ABACAXI - fruta de tamanho médio, limpo,
de primeira, firmes e íntegros; acondicionado
de forma a evitar danos físicos, deve estar
ileso, sem rupturas e ou pancadas na casca,
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo; isento de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície externa. Não
deve apresentar quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica; livre de
resíduos de fertilizantes.
AÇÚCAR – Açúcar Cristal, Contendo no
mínimo 99,3% de sacarose, com aspecto
sólido e cristais bem definidos, cor branca,
odor e sabor próprios do produto, livre de
fermentação, sem umidade, sem
empedramentos, isento de matéria terrosa,
de parasitas e de detritos animais ou
vegetais. Em embalagem plástica
transparente, resistente, com solda reforçada
e íntegra contendo 2 kg. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de
fabricação e prazo de validade, quantidade
do produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 10 meses a contar da
data de entrega.
ALHO – em cabeças, embalados em
pacotes plásticos contendo 100 g.
AMENDOIM, descascado, médio, tipo 1, em
pacotes contendo 500g. Acondicionadas em
pacotes de polipropileno, atôxico,

Valor
Unitário

Valor
Total

5

10

3.000

UN

6

10

3.000

PCT

7

10

400

UN

8

10

4.000

KG

9

10

1.000

KG

10

10

1.200

KG

11

10

800

KG

hermeticamente vedados, embalados em
fardos plásticos, íntegro e resistente. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote,
data de fabricação, data de validade,
quantidade do produto. Deve apresentar
validade mínima de 6 meses a contar da
data de entrega.
AMIDO DE MILHO – Amido de milho em
pacotes ou caixinhas de 500 gramas. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote,
data de fabricação e prazo de validade,
quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 12 meses a
contar da data de entrega. Inscrito no
Ministério da Agricultura.
ARROZ BRANCO – Arroz branco, beneficiado,
polido, longo fino, tipo 1, embalagem com
aproximadamente 2kg, em sacos plásticos,
transparentes, atóxicos, limpos, não violados,
resistentes, que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo,
acondicionados em fardos lacrados. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote,
data de fabricação e prazo de validade,
quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 6(seis) meses
a contar da data de entrega.
AVEIA EM FLOCOS FINOS - em embalagem
contendo 200g, podendo ser plástica ou em
caixinhas com pacote plástico interno. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote,
data de fabricação, quantidade do produto,
deve apresentar validade mínima de 6 meses
a contar da data de entrega.
BANANA CATURRA - Grau médio de
amadurecimento, primeira qualidade,
embalado em caixas plásticas, validade
semanal, com etiqueta e peso.
BATATA DOCE - 1ª qualidade, embalada em
pacotes plásticos ou caixas próprias,
validade semanal, com etiqueta e peso.
BATATA INGLESA ROSA - 1ª qualidade,
embalada em pacotes de 1 kg, validade
semanal, com etiqueta e peso.
BETERRABA - 1ª qualidade - tamanho médio a

12

10

2.000

PCT

13

10

600

UN

14

10

3.000

UN

15

10

400

UN

16

10

2.000

PCT

17

10

800

KG

18

10

1.200

KG

19

10

800

UN

grande; - casca lisa sem indicio de
germinação; - isenta de sujidade e objetos
estranhos, embalado em pacotes plásticos
ou em caixas plásticas, validade semanal,
com etiqueta e peso.
BISCOITO AGUA E SAL – Pacotes de 400 gr.
Com registro no Ministério da Saúde.
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, Gordura vegetal
hidrogenada, Amido, Açúcares, Soro de leite,
Sal, Margarina, Extrato de malte, Fermento
químico bicarbonato de sódio, Estabilizante
lecitina de soja, Aromatizante, melhorador de
farinha metabissulfito de sódio. Deve constar
data de fabricação e validade mínima de 6
meses a contar da data de entrega
BRÓCOLIS - 1ª qualidade, cor verde sem
amarelados ou sinais de envelhecimento.
Validade semanal
CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO- sache de 50
gramas, na embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, número do lote, data de
fabricação, prazo de validade, quantidade
do produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 6 meses a contar da
data de entrega.
CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO - vidro de 160 g,
na embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação, procedência,
número do lote, data de fabricação, prazo
de validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima
de 6 meses a contar da data de entrega.
CARNE MOÍDA BOVINA de 1ª CONGELADA carne bovina moída com 1% a 15% de
gordura., em pacotes contendo 500gr,
congelada. Embalagem de plástico
transparente, a embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais,
número do lote, data de fabricação, prazo
de validade, quantidade do produto,
número do Registro no Ministério da
Agricultura SIF/DIPOA e carimbo de inspeção
do SIF ou CISPOA. O produto deverá
apresentar prazo de validade mínimo de 2
meses a contar da data de entrega.
CEBOLA: 1ª qualidade, validade semanal,
embalada em sacos plásticos.
CENOURA- 1ª qualidade, validade semanal,
embalada em sacos plásticos.
COUVE FLOR – 1ª qualidade, validade

20

10

1.200

KG

21

10

3.000

UN

22

10

3.000

UN

23

10

3.000

UN

24

10

300

UN

semanal.
COXA E SOBRECOXA, cortes congelados de
frango do tipo coxa e sobrecoxa, embalado
em saco plástico atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote,
data de fabricação, prazo de validade,
quantidade do produto, número do registro
no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e
carimbo de inspeção do SIF ou CISPOA. O
produto deve apresentar validade mínima
de 4 meses a contar da data de entrega.
FARINHA DE MILHO MOAGEM FINA - pacotes
plásticos de 1kg, enriquecida com ferro e
ácido fólico de acordo com a legislação
vigente, sem aditivos químicos, rótulo
contendo informação nutricional, dados de
procedência, data de fabricação e prazo de
validade mínimo de 2 meses a contar da
data de entrega.
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - pacotes de
1kg, farinha de trigo do tipo especial ou Tipo
1, enriquecida com ferro e ácido fólico de
acordo com a legislação vigente, contendo
glúten natural de trigo, sem aditivos químicos.
A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote,
data de fabricação, prazo de validade,
quantidade do produto. Data de fabricação
e validade mínima de 4 meses a contar da
data de entrega, Inscrição no Ministério da
Saúde.
FEIJÃO PRETO – Feijão preto tipo 01 – pacotes
de 01 kg, embalagem de plástico
transparente, a embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais,
número do lote, data de fabricação, prazo
de validade, quantidade do produto. O
produto deve apresentar validade mínima
de 4 meses a contar da data de entrega.
Inscrição no Ministério da Saúde.
FERMENTO PARA BOLO - Pote de 100gr.
Ingredientes: amido de milho ou fécula de
mandioca, fosfato de monocálcio e
bicarbonato de sódio, rótulo contendo
informação nutricional, dados de
procedência, data de fabricação e prazo de
validade mínima de 1 ano a contar da data

25

10

3.000

PCT

26

10

4.000

KG

27

10

800

KG

28

10

1.000

PCT

29

10

1.000

UN

30

10

2.000

UN

31

10

2.000

KG

32

10

3.000

UN

de fabricação
LENTILHA- Pacote de 500 gr, tipo 1, de 1ª
qualidade, embalagem plástica
transparente, a embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais,
número do lote, data de fabricação, prazo
de validade, quantidade do produto.
Registro no Ministério da Agricultura.
MAÇÃ - Tipo Gala, 1ª qualidade, madura,
com validade semanal. Embalada em sacos
plásticos e/ou caixas de plástico
MAMÃO - Formosa, novo, grau médio de
amadurecimento, em kg, validade semanal.
Embalagem tipo rede, com etiqueta e peso.
MASSA COM OVOS FINA - Pacote de 500 g,
tipo alfabeto. Embalagem transparente e
resistente, a embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais,
número do lote, data de fabricação, prazo
de validade, quantidade do produto. Prazo
de validade mínimo 5 meses a contar a partir
da data de entrega, com registro no
Ministério da Saúde.
MASSA COM OVOS FINA - Pacote de 500 g,
tipo cabelo de anjo. Embalagem
transparente e resistente, a embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de
fabricação, prazo de validade, quantidade
do produto. Prazo de validade mínimo 5
meses a contar a partir da data de entrega,
com registro no Ministério da Saúde.
MASSA COM OVOS GROSSA - Pacote de
500g, tipo parafuso. Embalagem
transparente e resistente, embalagem
transparente e resistente, a embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de
fabricação, prazo de validade, quantidade
do produto. Prazo de validade mínimo 5
meses a contar a partir da data de entrega,
com registro no Ministério da Saúde.
MORANGA- madura 1ª qualidade, validade
semanal, embalagem sacos tipo rede.
ÓLEO DE SOJA comestível, produto de
origem vegetal extraído do grão da soja,
embalado em vidros plásticos transparentes,
atóxico, limpo, não violado, resistente, que
garanta a integridade do produto até o

33

10

4.000

UN

34

1

600

UN

35

10

3.000

UN

36

10

1.000

UN

37

10

1.000

PCT

38

10

1.000

UN

momento do consumo, contendo
aproximadamente 900 ml por embalagem. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote,
data de fabricação, prazo de validade,
quantidade do produto. O produto deve
apresentar validade mínima de 3 meses a
contar da data de entrega.
PÃO DE SANDUICHE FATIADO, embalados em
sacos plásticos contendo 500g, rótulo
contendo informação nutricional,
procedência, data de fabricação e prazo de
validade mínimo de 7 dias a contar da data
de entrega
PÊRA D’ÁGUA - 1ª qualidade, cor verde
brilhante, madura, com validade semanal,
embalada em sacos plásticos .
PIPOCA, milho para pipoca tipo 1, em
pacotes contendo 500g. Acondicionadas em
pacotes de polipropileno, atôxico,
hermeticamente vedados, embalados em
fardos plásticos, íntegro e resistente. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote,
data de fabricação, data de validade,
quantidade do produto. Deve apresentar
validade mínima de 6 meses a contar da
data de entrega.
REPOLHO – 1ª qualidade, validade semanal,
tamanho médio, embalado em sacos
plásticos.
SAGU – Pacote de 500 gramas. Ingredientes:
amido de mandioca, tipo 1, classe pérola.
Em embalagem plástica transparente,
resistente, com solda reforçada e íntegra
contendo 500g. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de
fabricação e prazo de validade, quantidade
do produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 meses a contar da
data de entrega.
SAL Pacote de 1 kg. Iodado.
Acondicionadas em pacotes de
polipropileno, atóxico, hermeticamente
vedados, embalados em fardos plásticos,
íntegro e resistente. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de

39

10

1.000

UN

40

10

2.000

KG

41

10

600

UN

fabricação, data de validade, quantidade
do produto. Deve apresentar validade
mínima de 6 meses a contar da data de
entrega
SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - suco de uva
integral sem adição de açúcar ou
conservantes, em embalagem de vidro
podendo conter 1litro, 1,5 litros ou 2 litros. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote,
data de fabricação, prazo de validade,
quantidade do produto, deve apresentar
validade mínima de 6 meses a contar da
data de entrega.
TOMATE, de formato arredondado e cor
vermelha, 1ª qualidade, validade semanal.
Embalado em sacos plásticos ou em caixas
plásticas (conforme quantidade solicitada).
VINAGRE DE MAÇÃ – Acondicionado em
frasco de polietileno, integro, atóxico,
resistente, vedado hermeticamente e limpo,
contendo 750 ml. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de
fabricação, quantidade do produto, deve
apresentar validade mínima de 6 meses a
contar da data de entrega.

Condições de Pagamento: em até 15 dias após a entrega total do objeto.
Prazo de Validade da Proposta: ___ (______) dias corridos (mínimo de 60 dias).
DECLARO, sob as penas da lei, que as mercadorias ofertadas atendem todas as
especificações exigidas no Edital.
DECLARO que os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos
incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos,
encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.
Arvorezinha, em ____ de ________________ de 2021.
___________________________________________
Assinatura do representante legal
Nome do representante legal: _________________________________
RG do representante legal: ____________________________________
CPF do representante legal: ________________________________

ANEXO V
MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ...../2021
PREGÃO Nº 11/2021
Aos ...... de............ de 2021 nas dependências da PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARVOREZINHA, Órgão Gestor (OG) do presente registro de preços, situada na Rua Carlos
Scheffer,1020, o Prefeito Municipal Sr. JAIME TALIETTI BORSATTO, nos termos do art. 15 da
Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e do Decreto Municipal n.º 1991, de 05 de junho
de 2013, em face do resultado da licitação, modalidade pregão nº 11/2021,
homologada pelo Sr. Prefeito, em ..... de .......... de 2021, resolve REGISTRAR OS PREÇOS
mais vantajosos, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão, aquelas
enunciadas nessa ata e nos itens que se seguem, registrando os preços para as seguintes
empresas:
............, com sede na ..................., ......., Bairro ...................., .......... - ......., endereço
eletrônico .................... , representada nesse ato, por seu representante legal, Sr. ............,
............, , portador da cédula de identidade RG nº ......... e CPF nº ...................;
CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
1.1 A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o Registro de Preços para
Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para a
alimentação escolar, conforme o Edital do Pregão nº 11/2021, que passa a fazer parte
integrante dessa Ata, e conforme propostas vencedoras do certame:
.......................
CLAUSULA SEGUNDA. DA VIGÊNCIA
2.1 A presente Ata de Registro de preços vigorará de..... de ......... de 2021 a ..... de ..........
de 2022.
CLAUSULA TERCEIRA. DO PREÇO
3.1 Pelo fornecimento dos produtos registrados, a Administração pagará os valores
unitários conforme descrito na clausula primeira e conforme mapa comparativo de
preços resultante do Pregão Eletrônico nº 11/2021, sendo o valor total da presente ata de
R$..........( .................).
CLAUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1 A aquisição será realizada de forma de execução indireta, sob o regime de preço
unitário, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
5.1 Constituem obrigações da CONTRATADA:
5.1.1 Efetuar as entregas do objeto do edital conforme as solicitações.
5.1.2 Cumprir a entrega com os prazos estabelecidos;
5.1.3 Fornecer, durante toda a execução do contrato, os objetos, com menores preços
disponíveis no momento da aquisição.

5.1.4 Fornecer o material de qualidade compatível com os requisitados;
5.1.5 Comunicar imediatamente ao Município qualquer alteração ocorrida na empresa,
conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
5.1.6 Somente aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade inicial do objeto
adjudicado somente quando determinado pela gerenciadora da ata (Município de
Arvorezinha), devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as
partes, não cabendo, portanto, acréscimo de quantidades nas contratações dos órgãos
e entidades, sob pena de ilegalidade;
5.1.7 Manter durante toda a vigência da ata todas as condições de habilitação prevista
neste edital;
5.1.8 Garantir os produtos quanto a sua integridade, em condições normais de uso pelo
prazo constante no edital para cada produto específico.
5.1.8.1 A garantia que trata este item implicará na substituição imediata dos produtos
entregues e que apresentarem defeitos ou não atenderem ao prazo de durabilidade
conforme estipulado, sem prejuízo de reparação dos danos que a administração viera
sofre.
CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
6.1 São obrigações do Contratante:
6.1.1 Aderir previamente à Ata de registro de preços;
6.1.2 Fornecer à CONTRATADA todas as informações relacionadas com o objeto do
contrato;
6.1.3 Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma estabelecida neste instrumento;
6.1.4 Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e
condições estabelecidas neste edital;
6.1.5 Promover a fiscalização da execução do objeto desta licitação;
6.1.6 Prestar informações pertinentes sempre que solicitado pela contratada a respeito
dos fornecimentos a serem efetuados;
CLAUSULA SÉTIMA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
7.1 – O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá
à Secretaria de Administração, competindo-lhe:
a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das
especificações do material registrado;
b) monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços dos objetos desta aquisição, de
forma a avaliar o mercado, podendo rever os preços registrados, a qualquer tempo, em
decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os
custos dos bens registrados;
c) notificar o fornecedor registrado via fax, e-mail ou telefone, para retirada da nota de
empenho;
d) observar, durante a vigência da presente ata que nas contratações sejam mantidas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a
compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou
documentos vencidos;
e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de
penalidades;

f) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no
edital da licitação e na presente Ata, bem como comunicar aos gestores dos órgãos
participantes possíveis alterações ocorridas.
7.2. As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao interesse público,
poderão ser realizadas por entidades especializadas, preferencialmente integrantes da
Administração Pública, assim como ser utilizadas pesquisas efetuadas por órgãos
públicos.
CLAUSULA OITAVA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS REGISTRADOS
8.1. Os preços registrados são fixos e irreajustáveis, podendo manter a correção do
equilíbrio econômico financeiro.
8.2. Em caso de redução nos preços, a empresa fica obrigada a repassar ao município o
mesmo percentual de desconto.
8.3 Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos)
nas seguintes hipóteses:
8.3.1 Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do
contrato, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém,
de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado,
ou ainda, em caso de força maior caso fortuito, fato do príncipe e fato da
administração, nos termos do art. 65, II, “d” e § 5º da Lei 8.666/93;
8.3.1.1 Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do
mercado, ou, ainda, quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, § 5º da Lei
8.666/93.
8.4 A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de
custos e/ou preço de mercado.
CLAUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços poderão ser
cancelados de pleno direito, conforme a seguir:
I) Por iniciativa da Administração:
a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho
decorrente deste
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei
8.666/93;
b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado.
II) Por iniciativa do fornecedor:
a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de
cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços;
b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78,
incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº 8.666/93.
9.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo
administrativo da presente Ata.
9.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a
comunicação será feita por publicação em Diário Oficial, considerando-se cancelado o
preço registrado.
9.4 - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não
ser aceita pela

Administração Municipal, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades
previstas nesta Ata.
9.5 – Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do
fornecedor relativas ao respectivo registro.
9.6 - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a Administração
Municipal poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução e/ou sustar o
pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição
contratual infringida.
CLÁUSUL DÉCIMA – DO FORNENCIMENTO
10.1 O fornecimento será realizado nos prazos e condições já estabelecidos neste edital.
10.2 A entrega dos objetos desta licitação serão entregue exclusivamente quanto
requisitados na forma estabelecida neste edital, sendo que o local de entrega poderá
ser nas escolas municipais ou no depósito da merenda escolar, conforme indicação da
Secretaria de Educação e Desporto;
10.3 Quanto da entrega dos objetos fica com responsabilidade da licitante vencedoras
na entrega as despesas, tais como: transporte (inclusive frete), seguro contra todos os
riscos existentes, garantia e tributos de qualquer natureza, sendo que aqueles que não
forem transcritos, serão considerados como já constantes e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO PRAZO ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
11.1 Os objeto desta licitação, conforme sua natureza, serão entregues e recebidos nos
prazos e condições na forma estabelecida neste edital e em contrato próprio e serão
recebidos conforme reza o art. 73, II, alínea “a” e “b” da Lei 8.666/93 e que segue:
11.1.1 A entrega dos objetos desta licitação serão entregue exclusivamente quanto
requisitados na forma estabelecida neste edital, sendo que o local de entrega poderá
ser nas escolas municipais ou no depósito da merenda escolar, conforme indicação da
Secretaria de Educação e Desporto;
11.2 Nos casos em que o prazo acima não seja suficiente para a realização do objeto, a
empresa contratada deverá formalizar por meio de justificativa técnica a necessidade
de maior prazo, bem como estipulá-lo corretamente.
11.2 Os itens que compõem o objeto deste pregão serão entregues em perfeitas
condições de conservação e uso e recebido provisoriamente no âmbito estabelecido
neste Edital e seus Anexos, para efeito simultâneo ou posterior verificação, conforme o
caso, da compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo a qualidade,
quantidade, testes de aceite, perfeita adequação, resultando no recebimento definitivo.
11.3 A Prefeitura se reserva o direito de recorrer ao fornecedor em caso de verificação
posterior de irregularidade no objeto.
11.4 Em caso de não aceitação do objeto deste Pregão, fica a Contratada obrigada a
retirá-lo e substituí-lo no prazo de 02 (dois) dias, contados da notificação a ser expedida
pela Contratante, ou imediatamente, sob pena de incidência nas sanções capituladas
na cláusula 12 e administrativas estabelecidas pelas leis federais nº 10.520/02 e 8.666/93 e
suas alterações.
11.5 O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente
adjudicatária, nos termos das prescrições legais.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO PAGAMENTO
12.1. Os pagamentos serão efetuados em até 15 dias a contar do recebimento dos
materiais, mediante a apresentação da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura. O documento
fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da
licitação.
- A protocolização do documento de despesa, somente poderá se dar após a entrega
de cada cota de materiais solicitados.
12.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil
visualização, a indicação do número do processo, número do pregão e da nota de
empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior
liberação do documento fiscal para pagamento.
12.3. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo
IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração
compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.
CLAUSULA TERCEIRA - DAS SANÇÕES
13.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão
ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes
penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10%
sobre o valor estimado da contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do
certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de
2 anos;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10%
sobre o valor estimado da contratação;
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta) dias,
após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre
o valor atualizado do contrato;
f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com
a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao
montante não adimplido do contrato;
g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual:
declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor
atualizado do contrato.
13.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
13.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
14.1 - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preço, por
parte do fornecedor, assegurará a Administração Municipal o direito de rescindi-lo,
mediante notificação, com prova de recebimento.
14.2 Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93,
constituem motivos para a rescisão da contratação:
a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e
prévia comunicação a Administração Municipal;
b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio
efetuado pelo representante da Administração Municipal.
14.3. Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação,
será admitida a continuação desta contratação desde que a execução da presente
Ata não seja afetada e que o fornecedor mantenha o fiel cumprimento dos termos deste
documento e as condições de habilitação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO
15.1 – Por parte do município a fiscalização do objeto deste Contrato será feita por
Caxieli Sumariva Lucas.
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
16.1 - As despesas decorrentes com a aquisição futura do objeto desta licitação correrão
por conta dos Recursos específicos do orçamento em vigor.
CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de
lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços.
CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICIDADE
18.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no quadro mural de
Publicações Oficiais do Munícipio, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei
nº 8.666/93.
CLAUSULA DÉCIMA NONA- DO FORO
19.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Arvorezinha Estado de Rio Grande do Sul, para
dirimir questões oriundas deste Contrato, com renuncia expressa a qualquer outro por
mais privilegiado que seja.
Arvorezinha, ......... de........... de 2021.
____________________________
JAIME TALIETTI BORSATTO
Prefeito
____________________________
Empresa:....................
CNPJ:.........................

