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EDITAL 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 

 
LICITAÇÃO COM COTA PRINCIPAL, ITENS ABERTOS A AMPLA CONCORRÊNCIA  

E COM ITENS COTA RESERVADA E EXCLUSIVOS ME/EPP 
 
A Prefeitura Municipal de Altinho torna público para conhecimento de todos os interessados que 
realizará licitação, para REGISTRO DE PREÇOS na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço por item, tipo de disputa: aberta, nos 
termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, 
Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013 e da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas 
neste Edital. 
 
Início de recebimento de proposta: dia 17/02/2021, às 09:30 horas. 
Recebimento das propostas até: dia 02/03/2021 às 09:30 horas. 
Início da sessão de disputa: 02/03/2021 às 10:00 horas. 
Referência de tempo: Horário de Brasília 
Local: Portal Bolsa Nacional de Compras – BNC www.bnc.org.br 
 
DADOS PARA CONTATO 
Pregoeiro: Alexandre Martins da Silva 
Fone: (81) 3739-1118 
E-mail: licitação@altinho.pe.gov.br 
Horário de expediente: das 08:00 às 13:00 horas 
Endereço: Rua Dr. Nestor Varejão, 51, Centro, Altinho-PE 
 
1. DO OBJETO 
 

1.1. O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para aquisição parcelada de gêneros 
alimentícios destinados à Merenda Escolar do município de Altinho/PE, 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 aos licitantes a participação em quantos itens forem de seu interesse. 
 
1.4. O prazo para entrega do objeto desta licitação será de até 05 (cinco) dias, contado da solicitação 
pela Secretaria, através da Ordem de Fornecimento expedida pela mesma. 
 
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

2.1. As despesas para atender a esta licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
 
UNIDADE GESTORA: 1 Prefeitura Municipal de Altinho 
ÓRGÃO: 30000 - SEDUC – Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 
UNIDADE: 30100 - SEDUC – Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 
FUNÇÃO: 12 Educação 
SUBFUNÇÃO: 306 Alimentação e Nutrição 
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PROGRAMA: 1209 Alimentação Escolar – Programa de Alimentação Suplementar para Estudantes 
AÇÃO: 2.25 Alimentação Suplementar para Estudantes  
DESPESA: 54 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
 
3. DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1. O processo de credenciamento será iniciado pelo interessado, através do sistema BNC – Bolsa 
Nacional de Compras, no sítio www.bnc.org.br. 
 
3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema 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. 
 
3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume 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 das 
credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
 
3.4. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações e mensagens no sistema eletrônico, 
durante e após a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão. 
 
3.5. Em caso de dificuldade ou dúvidas em relação ao credenciamento junto ao sistema operacional, 
as licitantes deverão entrar em contato com a Bolsa Nacional de Compras – BNC, através dos 
contados: (41) 3557-2301 e/ou celular/watsapp: (41) 99136-7677, ou através do e-mail: 
contato@bnc.org.br. 
 
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 
 

4.1. A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado, e, subsequente encaminhamento da proposta de preços e 
documentos de habilitação solicitados no Edital, e através do Banco Nacional de Preços, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido 
 
4.2. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante. 
 
4.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume 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 das 
credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
 
4.4. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 
objeto desta licitação. 
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4.5. Nos itens 10, 22, 41, 43, 46 e 53 (Cota Principal) poderão participar os interessados que 
atendam aos requisitos do edital. 
 
4.6. Para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, (Cota 
Reservada/Exclusiva ME/EPP), a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno 
porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
4.7. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação de ambas as cotas 
deverá ocorrer pelo menor preço. 
 
4.8. Quando da execução do Contrato, será dada prioridade à aquisição do produto da cota reservada, 
ressalvado o caso em que ela for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido. 
 
4.9. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte também poderão participar nos itens de Cota 
Principal. 
 
4.10. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
 

4.10.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 

 

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

 4.10.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
 

 4.10.4. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
 

4.10.4.1. Tal vedação deve-se pelo fato de que o objeto não apresenta alta complexidade 
técnica que impossibilite a participação de empresas de forma individual, nem tampouco de 
grande vulto, não sendo necessária a junção de empresas para sua perfeita execução, 
ampliando sobremodo a competitividade do certame. 

 
4.10.5. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 
 

4.11. A mera declaração da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte ou a efetiva 
utilização dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006 por licitante que não se 
enquadra na definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame, sujeitando a 
mesma à aplicação de penalidades previstas Lei. 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

5.1. Os licitantes encaminharão, EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta em papel 
timbrado com a descrição do objeto ofertado, marca ou fabricante e o preço unitário e total, até 
a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação (proposta + habilitação).  
 
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 
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ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
 
5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 
43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
 
5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  
 
5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
 
5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 
 
5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do 
envio de lances. 
 
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta de preços, mediante o preenchimento no sistema 
eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então se encerrará 
automaticamente a fase para recebimento de propostas. 
 
6.2. A proposta será elaborada eletronicamente com base nas condições definidas neste edital e 
deverá conter:  
 
 6.2.1. Valor unitário e total de cada item; 
 

 6.2.2. Marca ou fabricante; 
 

6.2.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 
Termo de Referência. 

 
6.3. Todas as especificações contidas na proposta vinculam a Contratada. 
 
6.4. 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 produtos. 

 
6.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
6.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 
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7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 
DE LANCES  
 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicados neste Edital. 

 
7.2. 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. 

 
7.3. Também será desclassificada a proposta preenchida via sistema que identifique o licitante. 

 
7.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real por todos os participantes. 

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

 
7.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 

 
7.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 

 
7.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro.  

 
7.9. O lance deverá ser ofertado pelo valor do item. 
 
7.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
 
7.11. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
 
7.12. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,01 
(um centavo). 
 
7.13. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que 
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
 
7.14. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 
período de duração da sessão pública. 
 
7.15. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos 
e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
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inclusive no caso de lances intermediários. 
 
7.16. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente. 
 
7.17. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 
lances, em prol da consecução do melhor preço. 
 
7.18. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar.  
 
7.19. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
  
7.20. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
  
7.21. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  
 
7.22. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido neste 
Edital e seus anexos.  
 
7.23. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 
7.24. Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores 
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para 
o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 
8.538, de 2015. 

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

 
7.26. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

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

 
7.28. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio 



 
 

7 
 

entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 

7.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
 
7.30. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
 
7.31. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, 
dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e 
já apresentados.  
 
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e 
no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
 
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 
 

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos 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. 

 
8.3. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 
registrada em ata; 
 
8.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 
de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 
proposta. 
 

8.4.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  

 
8.4.1.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 
de não aceitação da proposta. 
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8.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
8.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade. 
 
8.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
 

8.7.1. 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. 
 
8.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

 
8.8. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital.  
 
9. DA HABILITAÇÃO  
 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro:  
 
a) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/). 
 

9.1.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

 

9.1.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 
 

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

 
9.2. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade 
do documento digital. 
 
9.3. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 
 
9.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, 
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
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9.4.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 

 
9.5. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens 
a seguir, para fins de habilitação: 
 
9.6. Habilitação jurídica: 
  

9.6.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
 
9.6.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
 
9.6.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, juntamente com todas as 
eventuais alterações, ou se for o caso, a consolidação contratual, devidamente registrada; 
 
9.6.4. 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; 
 
9.6.5. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 
 
9.6.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 

 
9.7. Regularidade fiscal e trabalhista: 
 

9.7.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas, conforme o caso; 
 
9.7.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
 
9.7.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 
 
9.7.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal comprovada através de Certidão de 
Regularidade Fiscal Municipal emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede da 
licitante; 
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9.7.5. Prova de regularidade relativa ao FGTS (CRF), fornecido pela Caixa, demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
 
9.7.6. 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. 
 
9.7.7. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa 
de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 
9.8. Qualificação Econômico-Financeira. 
 

9.8.1. Certidão negativa de falência, de recuperação judicial e/ou extrajudicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, datada de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à 
abertura desta sessão ou dentro do prazo de validade constante no documento. 
 
9.8.2. Caso a certidão referida no item anterior contiver ressalva expressa que não abrange 
os Processos Judiciais Eletrônicos – PJE, deverá a empresa licitante ainda comprovar sua 
qualificação econômico-financeiro através de outra(s) certidão(ões) abrangendo os 
processos judiciais eletrônicos do 1º e do 2º grau. 

 
9.9. Qualificação Técnica 
 

9.9.1. Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a 
empresa licitante prestado serviços compatíveis e pertinentes com o objeto deste Edital, devendo 
o atestado conter, além do nome do atestante, seu endereço e telefone, ou qualquer outra forma 
de que a Comissão Permanente de Licitação – CPL possa valer-se para manter contato com a 
empresa declarante. 

 
9.10. Das Declarações 
 

9.10.1. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos 
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal de 1988 (Anexo IV). 
 
9.10.2. Declaração de Cumprimento das condições de habilitação, assinada por sócio, dirigente, 
proprietário ou procurador do licitante (Anexo V). 
 
9.10.3. Declaração de enquadramento como Microempresa ou Eempresa de Pequeno Porte 
(Anexo VI). 

 
9.11. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após 
a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 
período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação 
de justificativa. 
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9.12. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.  
 
9.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
 
9.14. 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. 
 
9.15. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 
 
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 03 (três) 
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
 
10.2. Ser redigida em língua portuguesa, 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. 
 
10.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 
 
10.4. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
 
10.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
 
10.6. Os preços unitários e global deverão ser expressos em moeda corrente nacional. 
 
10.7. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no 
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes 
últimos. 
 
10.8. A oferta deverá ser precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 
sob pena de desclassificação. 
 
10.9. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 
outro licitante. 
 
11. DOS RECURSOS 
 
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
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qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo 
de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 
campo próprio do sistema. 
 
11.2. 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. 
 
11.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso. 
 
11.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 
 
11.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
 
11.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 
11.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 
 
12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
 

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

 
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
 
12.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do 
procedimento licitatório. 
 
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
  
13.1. 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. 
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13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório.  

 
14. DO CONTRATO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
14.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, 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. 
 
14.2. Formalizada a Ata de Registro de preços, o detentor, terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a 
partir da data de convocação, para assinar para assinatura do contrato, cujo prazo de execução e 
vigência encontram-se nele fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital. 
 
14.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura 
da Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, a Administração poderá encaminhá-los para assinatura 
ou aceite da Adjudicatária, mediante meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.  
 

14.3.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

 
14.4.  Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, em sendo realizada a contratação, será firmado 
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 
 
14.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa, implica no 
reconhecimento de que: 
 

14.5.1 A referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
14.5.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 
 
14.5.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 
e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 
da mesma Lei. 

 
14.6. Na assinatura da Ata de Registro de Preços ou Contrato será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a 
vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 
 
14.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas 
no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções 
das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, 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 ou a ata de 
registro de preços. 
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15. DO REAJUSTAMENTO 
 
15.1. Durante a vigência da contratação, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses 
previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou no artigo 18 da Portaria TC nº 
318, de 2013. 
 
16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
16.1 - O objeto desta licitação será recebido: 

 
16.1.1 - Provisoriamente, por servidor indicado pelo Município de Altinho para efeito de posterior 
verificação de conformidade dos produtos com as especificações exigidas no Anexo I deste Edital; 
 

16.1.2 - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após 
a conferência, verificação das especificações, qualidade, quantidade dos itens e da conformidade 
dos produtos entregues, de acordo com a proposta apresentada. 

 
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.  
 
18. DO PAGAMENTO 

  
18.1. A Prefeitura Municipal de Altinho efetuará o pagamento das faturas referentes ao fornecimento 
do objeto deste Edital em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data de entrega dos produtos 
requisitados e da respectiva nota fiscal/fatura. 

 
18.2. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a Contratada não tenha concorrido, 
de alguma forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação 
acumulada do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M).  

. 
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
19.1. Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 
8.666/93, e ao pagamento de multa nos seguintes termos:  
 

19.1.1. Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor 
do produto não entregue ou do serviço não prestado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez 
por cento) do valor do produto ou serviço; 
 
19.1.2. Pela recusa em efetuar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do 
prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do produto ou serviço; 
 
19.1.3. Pela demora em substituir o produto rejeitado ou corrigir falhas do serviço prestado, a 
contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do 
produto recusado ou do valor do serviço, por dia decorrido; 
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19.1.4. Pela recusa da Contratada em substituir o produto rejeitado ou corrigir falhas no serviço 
prestado, entendendo-se como recusa a substituição do produto ou a prestação do serviço não 
efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do 
produto ou serviço rejeitado; 
 
19.1.5. Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Edital e não abrangida nos 
incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento. 

 
19.2. As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 
ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e 
danos cabíveis. 
 
19.3. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as importâncias alusivas 
a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em Dívida Ativa do Município, ou por qualquer 
outra forma prevista em lei.  
 
19.4. A autoridade municipal competente, em caso de inadimplemento da Contratada, deverá 
cancelar a nota de empenho, sem prejuízo das penalidades relacionadas nos subitens anteriores deste 
Edital.  
 
19.5. Ficará sujeito a penalidade prevista no art. 7º da Lei Federal 10.520/2002, sem prejuízo das 
multas previstas neste Edital, no Contrato e nas demais cominações legais, o fornecedor e/ou 
prestador de serviços que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, agir em 
conformidade com as hipóteses a seguir: 
 

19.5.1. Não celebrar o Contrato; 

19.5.2. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa em lugar de documentação legítima 
exigida para o certame; 

 19.5.3. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

 19.5.4. Não mantiver a proposta; 

 19.5.5. Falhar ou fraudar na execução do Contrato; 

 19.5.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 
20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
20.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 
 
20.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
licitação@altinho.pe.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço: Rua Dr. Nestor 
Varejão, 51, Centro, Altinho-PE. 

 
20.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da 
impugnação. 
 
20.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
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20.5. 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. 
 
20.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da 
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos. 
 
20.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
 
20.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
 
20.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 
 
21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

21.1. A Prefeitura Municipal de Altinho poderá revogar a presente licitação, no todo ou em parte, por 
razões de interesse público derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e fundamentado. A Prefeitura 
Municipal de Altinho poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das 
propostas ou para sua abertura. 
 
21.2. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação do 
licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na rescisão do contrato ou do 
pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
21.3. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. Os 
licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 
determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação e/ou inabilitação. 
 
21.4. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do 
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta. 
 
21.5. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e 
a segurança da contratação. 
 
21.6. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro. 
 
21.7. A participação do(a) licitante neste Pregão implica em aceitação de todos os termos deste 
Edital. 
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21.8. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação 
do Pregoeiro em contrário. 
 
21.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro e, dependendo do caso, pela autoridade 
competente, nos termos da legislação pertinente, Para dirimir toda e qualquer dúvida e/ou 
divergência oriunda do presente Edital, será competente o Foro da Comarca de Altinho/PE. 
 
21.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 
ANEXO I - Termo de Referência; 

ANEXO II – Minuta da Ata de Registro de Preços; 

ANEXO III – Minuta do Contrato; 

ANEXO IV – Modelo de declaração de cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do Art. 7º da C.F; 

ANEXO V – Modelo de declaração de Cumprimento das condições de habilitação, assinada por 
sócio, dirigente, proprietário ou procurador do licitante. 

ANEXO VI – Modelo de declaração de enquadramento como Microempresa ou Eempresa de 
Pequeno Porte. 

 

Altinho - PE, 12 de fevereiro de 2021. 
 
 

___________________________________________ 
Alexandre Martins da Silva 

Pregoeiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

18 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO 
 
1.1. O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para aquisição parcelada de gêneros 
alimentícios destinados à Merenda Escolar do município de Altinho/PE, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 

 

ITEM DESCRITIVO UNID QTD 
 VALOR 

UNIT  
 VALOR 
TOTAL  

 COTA  

1 

AÇÚCAR CRISTAL - Obtido da cana-de-
açúcar, tipo cristal. Com aspecto, cor, cheiros 
próprios e sabor doce. Isento de sujidades e 
acondicionados em sacos plásticos atóxicos. 
Registro do Ministério da Agricultura, validade 
mínima de 180 dias da data de entrega do 
produto. 

KG 6750 
 R$         
2,55  

 R$        
17.212,50  

 Exclusivo 
ME/EPP  

2 

ADOÇANTE ARTIFICIAL A BASE DE 
SUCRALOSE - Com no mínimo 100 ml, 
ausente das substancias sacarina sódica e 
ciclamato de sódio. Indicado para uso em 
crianças e/ou gestantes. 

UNID 20 
 R$         
4,86  

 R$                
97,20  

 Exclusivo 
ME/EPP  

3 

ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ - 
Instantâneo, com vitaminas, minerais, aspecto 
de pó fino e homogêneo, umidade máxima de 
3% P/P preparado com a mistura de cacau 
solúvel e açúcar, podendo ser o cacau 
parcialmente desengordurado, o produto será 
embalado e acondicionado em embalagem 
apropriada com 400 G. 

UNID 3360 
 R$         
3,19  

 R$        
10.718,40  

 Exclusivo 
ME/EPP  

4 

AMIDO DE MILHO - Produto amilácio 
extraído do milho. Fabricado a partir de matéria 
prima sã e limpa, isentas de sujidades e/ou 
parasitas, não podendo apresentar-se úmido, 
fermentado ou rançoso. Produto ideal para o 
preparo de mingaus, bolos, e outros, com 
aspecto, sabor, odor e cor próprio. Validade 
mínima de 180 dias da data da entrega. 
Embalado em caixa de papel vedada, caixa com 
200 g. 

UNID 1920 
 R$         
2,85  

 R$          
5.472,00  

 Exclusivo 
ME/EPP  

5 

ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 - Pré-
cozido, constituído de grãos inteiros, com teor 
de umidade máxima de 15%, 100% natural, 0% 
de gordura trans, não precisa lavar, isento de 
sujidades e materiais estranhos, acondicionado 
em plástico atóxico. 

KG 7800 
 R$         
4,87  

 R$        
37.986,00  

 Exclusivo 
ME/EPP  
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6 

BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO 
MAISENA - Composição básica, Farinha de 
trigo gordura vegetal, sal, açúcar e outras 
substâncias permitidas. Acondicionados em 
embalagem com dupla proteção, pacotes com 
400 g. 

UNID 5800 
 R$         
3,04  

 R$        
17.632,00  

 Exclusivo 
ME/EPP  

7 

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 
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. 

UNID 5800 
 R$         
3,18  

 R$        
18.444,00  

 Exclusivo 
ME/EPP  

8 

BOLACHA CREAM CRACKER 
INTEGRAL – composição básica, farinha de 
trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, 
gordura vegetal, margarina, farinha de trigo 
integral, extrato de malte, açúcar, amido, sal, 
soro de leite em pó, fermento biológico e 
estabilizante lecitina de soja, contendo fibras.  
Acondicionada em pacotes de polipropileno, 
atóxico, hermeticamente vedados, com no 
mínimo 400g 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. 

UNID 400 
 R$         
4,03  

 R$          
1.612,00  

 Exclusivo 
ME/EPP  

9 

CALDO DE GALINHA - Composto de sal, 
amido, glutamato monossódico, açúcar, alho, 
cebola, gordura vegetal, extrato de carne. 
Embalagem com 06 tabletes, contendo 57 gr. 

CX 800 
 R$         
1,75  

 R$          
1.400,00  

 Exclusivo 
ME/EPP  

10 

CHARQUE BOVINA SALGADA - Carne 
seca bovina de primeira qualidade, limpa, sem 
ossos, sem pele, pouca gordura, sem pelancas, 
embalada a vácuo, isenta de substancias 
estranhas ao produto, que sejam impróprias ao 
consumo e que alterem suas características 
naturais (físicas, químicas e organolépticas). 
Inspecionada pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento – MAPA. 
Acomodada em caixas de papelão em perfeitas 
condições estruturais padronizadas e lacradas.  

KG 3375 
 R$      

29,30  
 R$        

98.887,50  
Cota 

Principal 
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11 

CHARQUE BOVINA SALGADA - Carne 
seca bovina de primeira qualidade, limpa, sem 
ossos, sem pele, pouca gordura, sem pelancas, 
embalada a vácuo, isenta de substancias 
estranhas ao produto, que sejam impróprias ao 
consumo e que alterem suas características 
naturais (físicas, químicas e organolépticas). 
Inspecionada pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento – MAPA. 
Acomodada em caixas de papelão em perfeitas 
condições estruturais padronizadas e lacradas.  

KG 1125 
 R$      

29,30  
 R$        

32.962,50  
Cota 

Reservada 

12 

COLORÍFICO EM PÓ – Produto obtido a 
partir da semente de urucum, sem adição de sal, 
com cheiro e sabor próprio, isento de sujidades 
com ingredientes em perfeito estado de 
conservação. Validade mínima de 8 meses a 
contar da data de entrega, acondicionado em 
embalagem plástica contendo 100 gr.  

UNID 4000 
 R$         
0,60  

 R$          
2.400,00  

 Exclusivo 
ME/EPP  

13 

COMINHO – Condimento misto, de primeira 
qualidade, em pó, destinado ao tempero de 
alimentos, com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprio, moído, acondicionado em saco plástico 
de polietileno atóxico, contendo 100 gr.  

UNID 4000 
 R$         
0,82  

 R$          
3.280,00  

 Exclusivo 
ME/EPP  

14 

FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 
ESPECIAL - Obtida de trigo moído, de cor 
branca, isenta de sujidades. Embalagem em 
plástico transparente atóxico, pesando 1 kg. 
Validade mínima de 120 dias a contar da data 
da entrega do produto. 

UNID 1000 
 R$         
3,98  

 R$          
3.980,00  

 Exclusivo 
ME/EPP  

15 

FARINHA LÁCTEA ENRIQUECIDA COM 
VITAMINAS E MINERAIS - Produto em pó 
enriquecido com vitaminas e ferro, isento de 
sujidades, sabor original com características 
própria para o preparo instantâneo de mingaus, 
papas e outras preparações. Embalagem com 
230 g, validade de 12 meses a contar da data da 
entrega do produto. 

UNID 480 
 R$         
3,77  

 R$          
1.809,60  

 Exclusivo 
ME/EPP  

16 

FARINHA DE MANDIOCA - Torrada, seca, 
fina, tipo I, branca, isenta de sujidades, grumos, 
parasitas, larvas e outras substancias estranhas. 
E de primeira qualidade. Embalagem em saco 
plástico transparente, atóxico, pesando 1 kg. 
Validade mínima de 120 dias a contar da data 
da entrega do produto. 

KG 1200 
 R$         
3,24  

 R$          
3.888,00  

 Exclusivo 
ME/EPP  

17 

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I - Feijão 
carioquinha, tipo 1, classe carioquinha, 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 1kg em 
sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, 
não violados. Com registro no Ministério da 
Agricultura. 

UNID 4500 
 R$         
6,07  

 R$        
27.315,00  

 Exclusivo 
ME/EPP  
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18 

FARINHA DE ARROZ - Produto a base de 
arroz pré-cozido, adicionado de vitaminas e sais 
minerais, em pó, acondicionado em lata ou 
depósito apropriado, hermeticamente fechado. 
Unidades de 230 g. 

UNID 500 
 R$         
3,98  

 R$          
1.990,00  

 Exclusivo 
ME/EPP  

19 

FLOCÃO DE MILHO - Farinha de milho 
flocada, sem glúten, sem sal, obtido do 
processo tecnológico adequado, com aspecto, 
cor e sabor próprio, isento de sujidades. 
Embalagem de 500g, com validade mínima de 
6 meses. 

UNID 12000 
 R$         
1,28  

 R$        
15.360,00  

 Exclusivo 
ME/EPP  

20 

LEITE DE COCO - Homogeneizado, 
pasteurizado, embalado em garrafas de vidro ou 
pet transparente com 500 ml e com número de 
registro no Ministério da Saúde e validade de 
12 meses a contar da data da entrega. Vidro 
com 500ml 

UNID 1200 
 R$         
3,98  

 R$          
4.776,00  

 Exclusivo 
ME/EPP  

21 

LEITE DESNATADO – Instantâneo, com teor 
de matéria gorda menor de 1,5%, desnatado, 
envasado em recipiente herméticos. Produto de 
aspecto em pó uniforme, sem grumos, 
sujidades, parasitos, larvas e outras substanciam 
estranhas, de coloração creme branco e claro, 
sem ranço, com sabor e odor característico. 
Embalagem primária de material laminado PET 
metalizado/PEDB, vedada hermeticamente 
contendo 200 g, registro no Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA 
ou pela Agência de Fiscalização Agropecuária 
do Estado – ADAGRO. Deve ser rotulado de 
acordo com as Resoluções RDC 359/03 e RDC 
360/03 da ANVISA/MS. Validade de 12 meses 
a contar da data da entrega.  

UNID 90 
 R$         
5,22  

 R$              
469,80  

 Exclusivo 
ME/EPP  

22 

LEITE EM PÓ INTEGRAL 
INSTANTÂNEO - Produto de aspecto em pó 
uniforme, sem grumos, sujidades, parasitos, 
larvas e outras substanciam estranhas, de 
coloração creme branco e claro, sem ranço, com 
sabor e odor característico. Embalagem 
primária de material laminado PET 
metalizado/PEDB, vedada hermeticamente 
contendo 200 g, registro no Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA 
ou pela Agência de Fiscalização Agropecuária 
do Estado – ADAGRO. Deve ser rotulado de 
acordo com as Resoluções RDC 359/03 e RDC 
360/03 da ANVISA/MS. Validade de 12 meses 
a contar da data da entrega. 

UNID 17250 
 R$         
5,49  

 R$        
94.702,50  

Cota 
Principal 
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23 

LEITE EM PÓ INTEGRAL 
INSTANTÂNEO - Produto de aspecto em pó 
uniforme, sem grumos, sujidades, parasitos, 
larvas e outras substanciam estranhas, de 
coloração creme branco e claro, sem ranço, com 
sabor e odor característico. Embalagem 
primária de material laminado PET 
metalizado/PEDB, vedada hermeticamente 
contendo 200 g, registro no Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA 
ou pela Agência de Fiscalização Agropecuária 
do Estado – ADAGRO. Deve ser rotulado de 
acordo com as Resoluções RDC 359/03 e RDC 
360/03 da ANVISA/MS. Validade de 12 meses 
a contar da data da entrega. 

UNID 5750 
 R$         
5,49  

 R$        
31.567,50  

Cota 
Reservada 

24 

LEITE EM FASE 1 - Composto lácteo com 
óleos vegetais, rico em biotina, fonte de cálcio, 
zinco e vitaminas C, D e E, com PREBIO fibra 
alimentar (fruto-oligossacídeo mais inulina. 
Leite parcialmente desnatado, xarope de milho, 
lactose, óleo de milho, óleo de canola, oleína de 
palma, sais minerais, vitaminas e emulsificante 
lecitina de soja. Não contém glutém. 
Embalagem em lata de 400 g. 

UNID 240 
 R$      

20,90  
 R$          

5.016,00  
 Exclusivo 
ME/EPP  

25 

LEITE SEM LACTOSE - Formada por 
proteína de soja isolada, contém todos os 
aminoácidos essenciais não produzidos pelo 
organismo humano, contém vitamina A 
presente na composição, contém vitaminas e 
minerais para o desempenho importante papel 
nos ossos e fortalecimento da imunidade. Lata 
de 300 g. 

UNID 240 
 R$      

21,43  
 R$          

5.143,20  
 Exclusivo 
ME/EPP  

26 

MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO 
ESPAGUETE - Longo, fino, embalagem 
primária em pacotes de 500 g, inviolados, sem 
presença de insetos ou impurezas. Enriquecido 
com ferro, vitaminado e com registro no 
Ministério da Saúde. O produto deverá ter 
validade mínima de 120 dias da data de entrega. 

UNID 18000 
 R$         
2,09  

 R$        
37.620,00  

 Exclusivo 
ME/EPP  

27 

MARGARINA COM SAL – Cremosa com 
sal, contendo no mínimo 60% de lipídios, 
expresso de forma precisa na embalagem, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com 
registro no Ministério da Agricultura, Pecuária 
e abastecimento – MAPA. Validade mínima de 
5 meses a contar da data da entrega. Pote com 
250g. 

UNID 3600 
 R$         
2,16  

 R$          
7.776,00  

 Exclusivo 
ME/EPP  
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28 

MOLHO DE TOMATE - Tradicional, 
acondicionado em sachê fechado, com tomate, 
cebola, açúcar, amido modificado, sal, óleo 
vegetal, extrato de levedura, salsa, alho, 
manjericão, aipo marrom, orégano, tomilho e 
realçador de sabor glutamato monossódico, 
sachês de 340 g. 

UNID 3840 
 R$         
1,71  

 R$          
6.566,40  

 Exclusivo 
ME/EPP  

29 

MILHO PARA O PREPARO DE 
MUNGUZÁ - De primeira qualidade com 
grãos inteiros, de cor amarelada, com aspecto, 
cor, cheiro e sabor próprio. Com ausência de 
umidade, isento de sujidades e outros materiais 
estranhos. Acondicionado em saco plástico 
transparente e atóxico. Validade de 12 meses a 
contar da data da entrega do produto. 
Embalagem de 500 gr. 

UNID 1200 
 R$         
1,82  

 R$          
2.184,00  

 Exclusivo 
ME/EPP  

30 

ÓLEO DE SOJA REFINADO - Obtido de 
espécie vegetal isento de ranço e substâncias 
estranhas, adequada para as condições previstas 
de armazenamento, com validade de 01 (um) 
ano, contado a partir da data de fabricação e a 
entrega, tolerado o espaço de tempo 
compreendido entre a fabricação e a entrega, 
que não poderá ultrapassar 30 (trinta) dias, 
unidades de 900 ml. Deve conter Registro no 
M. Saúde. 

UNID 2000 
 R$         
8,19  

 R$        
16.380,00  

 Exclusivo 
ME/EPP  

31 

PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA - 
Proteína de soja texturizada, sem gordura trans, 
sabor carne, sem colesterol, pré-cozido, 
desengordurado. Embalada em saco plástico 
atóxico de 400 gr. De primeira qualidade, com 
cor, cheiro e sabor próprio, com ausência de 
umidade, isento de sujidades e outros materiais 
estranhos. Acondicionado em saco plástico 
transparente e atóxico. Validade de 12 meses a 
contar da data da entrega do produto. 

UNID 3000 
 R$         
4,12  

 R$        
12.360,00  

 Exclusivo 
ME/EPP  

32 

REQUEIJÃO LIGHT – creme de leite, leite 
padronizado reconstituído, proteína concentrada 
de leite, caseinato de cálcio, água, sal, cloreto 
de cálcio, fermento lácteo, estabilizantes 
polifosfato de sódio, pirofosfato de sódio e 
pirofosfato ácido de sódio, regulador de acidez 
ácido lácteo e conservador sorbato de potássio. 
Nâo contém glúten, com 46% menos de 
gordura e 32%  menos calorias. Copo com no 
mínimo 200g. 

UNID 20 
 R$         
6,52  

 R$              
130,40  

 Exclusivo 
ME/EPP  
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33 

SAL IODADO - Refinado iodado, com no 
mínimo 95% de cloreto de sódio e sais de iodo. 
Acondicionado em saco de polietileno, 
contendo 1 kg. Resistente e vedado, com 
validade mínima de 10 meses a contar da data 
de entrega e suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC nº 28 de 
28/03/2000. Registro no Ministério da Saúde e 
constituído de acordo com o Decreto Nº 
75.697/75 – MS. 

KG 4500 
 R$         
0,78  

 R$          
3.510,00  

 Exclusivo 
ME/EPP  

34 

VINAGRE DE ÁLCOOL - Produto natural, 
fermentado, acético simples, de primeira 
qualidade, isento de corantes artificiais, ácidos 
orgânicos e minerais estranhos, livre de 
sujidades, material terroso e detritos de animais 
e vegetais. Acondicionado em frasco plástico 
contendo no mínimo 500 ml, com tampa 
inviolável, hermeticamente fechado e suas 
condições deverão estar de acordo com a NTA-
72 (Decreto 12486, de 20/10/78). Com validade 
mínima de 10 meses a contar da entrega.  

UNID 1200 
 R$         
1,35  

 R$          
1.620,00  

 Exclusivo 
ME/EPP  

35 

MAÇÃ – Vermelha, casca, lisa, nacional, de 
primeira, apresentando tamanho, cor e com 
formação uniforme, devendo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa intacta e 
firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte. 

KG 3000  R$         
5,93  

 R$        
17.790,00  

 Exclusivo 
ME/EPP  

36 

PÊRA – Produto íntegro, sem manchas, cor 
verde, tamanho e colocação uniforme, devendo 
ser bem desenvolvida, com polpa intacta e 
firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos 
de manuseio e transporte. 

KG 400 
 R$         
8,46  

 R$          
3.384,00  

 Exclusivo 
ME/EPP  

37 

UVA-ITALIA – Formato arredondado, cor 
verde, polpa aquosa que pode ter sêmenes, 
apresentando tamanho uniforme, devendo ser 
bem desenvolvida e madura, com polpa firme, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte. 

KG  1000 
 R$         
8,76  

 R$          
8.760,00  

 Exclusivo 
ME/EPP  

38 

BEBIDA LÁCTEA TIPO IOGURTE – 
SABOR MORANGO - Composição básica: 
Leite desnatado e/ou leite desnatado 
reconstituído, soro de leite reconstituído, 
preparado de morango (água, polpa de 
morango, amido modificado, cálcio, aroma 
sintético idêntico ao natural de morango, 
corante natural carmim, acidulante ácido 
cítrico, edulcorantes artificiais aspartame e 
ciclamato de sódio, conservador sorbato de 
potássio e espessantes goma xantana e pectina). 
Embalagem de 1 LITRO. PODENDO 
CONTER AÇUCAR NATURALMENTE DA 
MATÉRIA PRIMA (FRUTOSE). 

UNID 7000 
 R$         
3,49  

 R$        
24.430,00  

 Exclusivo 
ME/EPP  
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39 

BOLINHO DE SAIA - Farinha de trigo, 
açúcar, margarina vegetal, leite, ovos, água, 
fermento em pó químico e sal. Conservador em 
sosbato de potássio, corante amarelo de 
tartrazina, validade mínima de 12 dias a contar 
da data da entrega, embalagem em saco plástico 
impermeável e com data de fabricação e 
validade, com 10 unidades de 50 g. 

PACO
TE 

7000 
 R$         
6,63  

 R$        
46.410,00  

 Exclusivo 
ME/EPP  

40 

FÍGADO BOVINO - De primeira qualidade, 
sem pele, apresentado em peças inteiras, de 
aspecto brilhante, avermelhado-escuro, sabor e 
cheiro característico, isento de manchas 
esverdeadas, acondicionado em saco de 
polietileno transparente e congelado. O produto 
deverá seguir as especificações do Ministério 
da Agricultura, pecuária e abastecimento – 
MAPA e ter transporte e comercialização 
liberados pela ADAGRO. Transporte: veículo 
em carroceria fechada, isotérmica e higienizada. 
Entrega semanal. Os entregadores deverão estar 
adequadamente uniformizados e limpos. 

KG 150 
 R$      

12,05  
 R$          

1.807,50  
 Exclusivo 
ME/EPP  

41 

CARNE BOVINA – TIPO PATINHO. Carne 
de 1º qualidade, sem osso, em peça inteira, 
resfriada, com no máximo 10% de sebo e 
gordura, pesando entre 4 e 6 kg, com aspecto, 
cor, cheiro e sabor próprio. Embalada em saco 
plástico transparente, atóxico e resfriado. O 
produto deverá seguir as especificações do 
Ministério da Agricultura, pecuária e 
abastecimento – MAPA e ter transporte e 
comercialização liberados pela ADAGRO.  
Transporte: a entrega deverá ser efetuada em 
caminhão baú refrigerado de acordo com as 
normas da Portaria CVS 6/99 de 10/08/99. Os 
entregadores deverão estar adequadamente 
uniformizados e limpos. 

KG 4500 
 R$      

30,45  
 R$      

137.025,00  
Cota 

Principal 

42 

CARNE BOVINA – TIPO PATINHO. Carne 
de 1º qualidade, sem osso, em peça inteira, 
resfriada, com no máximo 10% de sebo e 
gordura, pesando entre 4 e 6 kg, com aspecto, 
cor, cheiro e sabor próprio. Embalada em saco 
plástico transparente, atóxico e resfriado. O 
produto deverá seguir as especificações do 
Ministério da Agricultura, pecuária e 
abastecimento – MAPA e ter transporte e 
comercialização liberados pela ADAGRO.  
Transporte: a entrega deverá ser efetuada em 
caminhão baú refrigerado de acordo com as 
normas da Portaria CVS 6/99 de 10/08/99. Os 
entregadores deverão estar adequadamente 
uniformizados e limpos. 

KG 1500 
 R$      

30,45  
 R$        

45.675,00  
Cota 

Reservada 
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43 

CARNE BOVINA – TIPO MÚSCULO - Em 
peça inteira, resfriada, com osso, pesando entre 
4 e 6 kg, com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprio. Embalada em saco plástico 
transparente, atóxico e resfriado. O produto 
deverá seguir as especificações do Ministério 
da Agricultura, pecuária e abastecimento – 
MAPA e ter transporte e comercialização 
liberados pela ADAGRO. Transporte: a entrega 
deverá ser efetuada em caminhão baú 
refrigerado de acordo com as normas da 
Portaria CVS 6/99 de 10/08/99. Os 
entregadores deverão estar adequadamente 
uniformizados e limpos. 

KG 4500 
 R$      

25,37  
 R$      

114.165,00  
Cota 

Principal 

44 

CARNE BOVINA – TIPO MÚSCULO - Em 
peça inteira, resfriada, com osso, pesando entre 
4 e 6 kg, com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprio. Embalada em saco plástico 
transparente, atóxico e resfriado. O produto 
deverá seguir as especificações do Ministério 
da Agricultura, pecuária e abastecimento – 
MAPA e ter transporte e comercialização 
liberados pela ADAGRO. Transporte: a entrega 
deverá ser efetuada em caminhão baú 
refrigerado de acordo com as normas da 
Portaria CVS 6/99 de 10/08/99. Os 
entregadores deverão estar adequadamente 
uniformizados e limpos. 

KG 1500 
 R$      

25,37  
 R$        

38.055,00  
Cota 

Reservada 

45 

CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª 
QUALIDADE - Congelada. Embalagem 
primária plástica, que permita excelente estado 
de conservação, em pacotes de 500 g. produto 
sem osso, teor máximo de gordura permitido 
pela legislação, em perfeito estado de 
conservação, sem odor impróprio ou quaisquer 
característica que inviabilize o consumo 
humano. O produto deverá seguir as 
especificações do Ministério da Agricultura, 
pecuária e abastecimento – MAPA e ter 
transporte e comercialização liberados pela 
ADAGRO. Transporte: veículo em carroceria 
fechada, isotérmica e higienizada. Os 
entregadores deverão estar adequadamente 
uniformizados. Cotar KG. 

KG 6000 
 R$         
9,04  

 R$        
54.240,00  

Exclusivo 
ME/EPP 
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46 

FRANGO INTEIRO SEMI PROCESSADO 
- De primeira qualidade, em peça, resfriado, 
sem pés, sem cabeça, sem miúdos, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem 
manchas e parasitas, acondicionado em saco 
plástico transparente, atóxico, pesando entre 1,2 
a 1,8 kg a peça.  A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número 
de lote, quantidade do produto, número do 
registro do Ministério da Agricultura, 
SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF.  
Deverá apresentar validade mínima de 30 dias a 
partir da data de entrega. Transporte: a entrega 
deverá ser efetuada em caminhão baú 
refrigerado de acordo com as normas da 
Portaria CVS 6/99 de 10/03/99. Os 
entregadores devem estar adequadamente 
uniformizados e limpos. 

KG 7500 
 R$         
8,90  

 R$        
66.750,00  

Cota 
Principal 

47 

FRANGO INTEIRO SEMI PROCESSADO 
- De primeira qualidade, em peça, resfriado, 
sem pés, sem cabeça, sem miúdos, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem 
manchas e parasitas, acondicionado em saco 
plástico transparente, atóxico, pesando entre 1,2 
a 1,8 kg a peça.  A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número 
de lote, quantidade do produto, número do 
registro do Ministério da Agricultura, 
SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF.  
Deverá apresentar validade mínima de 30 dias a 
partir da data de entrega. Transporte: a entrega 
deverá ser efetuada em caminhão baú 
refrigerado de acordo com as normas da 
Portaria CVS 6/99 de 10/03/99. Os 
entregadores devem estar adequadamente 
uniformizados e limpos. 

KG 2500 
 R$         
8,90  

 R$        
22.250,00  

Cota 
Reservada 

48 

PÃO PARA CACHORRO QUENTE - Com 
sabor característico próprio para consumo 
humano, embalagem apropriada, tudo em 
conforme com a legislação. Embalagem em 
saco plástico impermeável e com data de 
fabricação e validade. Pacotes com 10 unidades 
pesando em média 500g. 

PACO
TE 

7000 
 R$         
3,92  

 R$        
27.440,00  

Exclusivo 
ME/EPP 

49 

PÃO INTEGRAL – Formato de pão caixa, 
fatiado, próprio para consumo humano, em 
embalagem apropriada, tudo em conformidade 
com a legislação em vigor. Pacote com 450 a 
500g. 

PACO
TE 

30 
 R$         
5,86  

 R$              
175,80  

Exclusivo 
ME/EPP 
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50 

FILÉ DE PEITO DE FRANGO – Resfriado, 
sem ossos e cartilagens, embalado em saco 
plástico transparente e atóxico, limpo, não 
violado, resistente, que garante a integridade do 
produto até o momento do consumo, 
acondicionado em caixas lacradas. Pesando em 
média 200g. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número 
de lote, quantidade do produto, número do 
registro do Ministério da Agricultura, 
SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF.  
Deverá apresentar validade mínima de 30 dias a 
partir da data de entrega. Transporte: a entrega 
deverá ser efetuada em caminhão baú 
refrigerado de acordo com as normas da 
Portaria CVS 6/99 de 10/03/99. Os 
entregadores devem estar adequadamente 
uniformizados e limpos. 

KG 2000 
 R$      

13,63  
 R$        

27.260,00  
Exclusivo 
ME/EPP 

51 

IOGURTE DIET – leite reconstituído 
desnatado, preparado de fruta (água, minerais 
(citrato de cálcio e fosfato tricálcico), polpa de 
morango, amido modificado, colecalciferol, 
farelo de aveia, aromatizante, acidulante ácido 
cítrico, corante natural carmim, espessantes 
goma guar, goma xantana e goma gelana, 
edulcorantes ciclamato de sódio e sucralose e 
conservador sorbato de potássio), fermento 
lácteo e espessante gelatina. Embalagem de 
170g  

UNID 50 
 R$         
2,86  

 R$              
143,00  

Exclusivo 
ME/EPP 

52 

PEIXE TIPO FILÉ DE MERLUZA – Em 
filé congelado, limpo, com cor, cheiro e sabor 
próprios, sem manchas esverdeadas e parasitas, 
acondicionado em saco plástico transparente, 
atóxico, limpo, não violado, resistente, que 
garanta a integridade do produto até o momento 
do consumo, acondicionado em caixas lacradas. 
A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto, número do registro do 
Ministério da Agricultura, SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF.  Deverá apresentar 
validade mínima de 30 dias a partir da data de 
entrega. Transporte: a entrega deverá ser 
efetuada em caminhão baú refrigerado de 
acordo com as normas da Portaria CVS 6/99 de 
10/03/99. Os entregadores devem estar 
adequadamente uniformizados e limpos. 
Embalados em pacotes de 1 KG. 

KG 200 
 R$      

21,07  
 R$          

4.214,00  
Exclusivo 
ME/EPP 
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53 

ÁGUA MINERAL NATURAL - Água 
mineral natural com características físico 
química de ph a 25ºC = 5,35, radioatividade na 
fonte, sem gás acondicionada, garrafão de 
polipropileno, tampa de pressão e lacre, 
contendo 20 litros. Atestada pelo Processo 
DNPM Nº 840.016/2006, e a PORTARIA DE 
LAVRA Nº 29, DE 25/02/2014. 

UNID 11250 
 R$         
5,48  

 R$        
61.650,00  

Cota 
Principal 

54 

ÁGUA MINERAL NATURAL - Água 
mineral natural com características físico 
química de ph a 25ºC = 5,35, radioatividade na 
fonte, sem gás acondicionada, garrafão de 
polipropileno, tampa de pressão e lacre, 
contendo 20 litros. Atestada pelo Processo 
DNPM Nº 840.016/2006, e a PORTARIA DE 
LAVRA Nº 29, DE 25/02/2014. 

UNID 3750 
 R$         
5,48  

 R$        
20.550,00  

Cota 
Reservada 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
 
2.1. A aquisição dos gêneros se faz necessária para manutenção da alimentação escolar das unidades 
municipais de educação, visando garantir os nutrientes básicos que contribuam à saúde e ao 
desenvolvimento dos alunos, aspectos fundamentais para a aprendizagem e a vida social.  
 
3. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 
 
3.1. O prazo de entrega dos produtos será de até 05 (cinco) dias, contados da emissão da ordem de 
fornecimento. 
 

3.2. A Contratada ficará obrigada a trocar o(s) produto(s) que vier(em) a ser rejeitado(s) por não 
atender à(s) especificação(ões) e/ou apresentar(em) defeito(s) de fabricação, sem que isto acarrete 
qualquer ônus à Administração ou importe na relevação das sanções previstas na legislação vigente. 
O prazo para entrega do novo produto será de até 02 (dois) dias úteis, contado do recebimento da 
solicitação de troca. 
 
3.3. Os produtos serão recebidos: 

 

3.3.1 - Provisoriamente, por servidor indicado pela Prefeitura Municipal de Altinho para efeito 
de posterior verificação de conformidade dos produtos com as especificações exigidas neste 
Termo de Referência; 
 
3.3.2 - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a 
conferência, verificação das especificações, qualidade, quantidade dos itens e da conformidade 
dos produtos entregues, de acordo com a proposta apresentada. 
 
3.3.3. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
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4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1. São obrigações da Contratante: 

4.1.1. Receber os produtos no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

4.1.2. Verificar minuciosamente, a conformidade dos produtos recebidos provisoriamente com 
as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 
definitivo; 

4.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas nos produtos fornecidos, para que sejam substituídos; 

4.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 

4.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

4.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. 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: 

5.1.1. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 
local constantes neste Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 
constarão as indicações referentes a marca e valor. 

5.1.2. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, os 
produtos que não atendam as especificações e/ou apresentem defeitos de fabricação; 

5.1.3. 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; 

5.1.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 

6. DA SUBCONTRATAÇÃO 

6.1. Durante a vigência da contratação, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses 
previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou no artigo 18 da Portaria TC nº 
318, de 2013. 
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7. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

7.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 
fiscalizar a entrega dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

7.2. 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, de 1993. 

7.3. 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. 

 
8. DO PAGAMENTO 

 
8.1. A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento das faturas referentes ao fornecimento do objeto 
deste Edital em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data de entrega dos produtos 
requisitados e da respectiva nota fiscal/fatura. 

 
8.1.1. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a Contratada não tenha concorrido, 
de alguma forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação 
acumulada do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M). 

 
8.2. 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. 

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

 
9. DO REAJUSTE 
 
9.1. Durante a vigência da contratação, os preços serão fixos e irreajustáveis. 

 
10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
10.1. Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 
8.666/93, e ao pagamento de multa nos seguintes termos:  
 

10.1.1. Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do 
valor do produto não entregue ou do serviço não prestado, por dia decorrido, até o limite de 
10% (dez por cento) do valor do produto ou serviço; 
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10.1.2. Pela recusa em efetuar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do 
prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do produto ou serviço; 
 
10.1.3. Pela demora em substituir o produto rejeitado ou corrigir falhas do serviço prestado, a 
contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do 
produto recusado ou do valor do serviço, por dia decorrido; 
 
10.1.4. Pela recusa da Contratada em substituir o produto rejeitado ou corrigir falhas no serviço 
prestado, entendendo-se como recusa a substituição do produto ou a prestação do serviço não 
efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do 
produto ou serviço rejeitado; 
 
10.1.5. Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Edital e não abrangida nos 
incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento. 

 
10.2. As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 
ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e 
danos cabíveis. 
 
10.3. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as importâncias alusivas 
a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em Dívida Ativa do Município, ou por qualquer 
outra forma prevista em lei.  
 
10.4. A autoridade municipal competente, em caso de inadimplemento da Contratada, deverá 
cancelar a nota de empenho, sem prejuízo das penalidades relacionadas nos subitens anteriores deste 
Edital.  
 
10.5. Ficará sujeito a penalidade prevista no art. 7º da Lei Federal 10.520/2002, sem prejuízo das 
multas previstas neste Edital, no Contrato e nas demais cominações legais, o fornecedor e/ou 
prestador de serviços que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, agir em 
conformidade com as hipóteses a seguir: 
 

10.5.1. Não celebrar o Contrato; 

10.5.2. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa em lugar de documentação 
legítima exigida para o certame; 

 10.5.3. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

 10.5.4. Não mantiver a proposta; 

 10.5.5. Falhar ou fraudar na execução do Contrato; 

 10.5.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 

11. ESTIMATIVA DE PREÇOS 

11.1. O custo estimado da contratação é de R$ 1.254.442,80 (um milhão duzentos e cinquenta e 
quatro reais quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos). 
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12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

12.1. As despesas para atender a esta licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
 
UNIDADE GESTORA: 1 Prefeitura Municipal de Altinho 
ÓRGÃO: 30000 - SEDUC – Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 
UNIDADE: 30100 - SEDUC – Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 
FUNÇÃO: 12 Educação 
SUBFUNÇÃO: 306 Alimentação e Nutrição 
PROGRAMA: 1209 Alimentação Escolar – Programa de Alimentação Suplementar para Estudantes 
AÇÃO: 2.25 Alimentação Suplementar para Estudantes  
DESPESA: 54 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
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ANEXO II  

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
ARP Nº _____/2021 
 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 
 
Aos ____ dias do mês de ________ do ano de 2021, o MUNICÍPIO DE ALTINHO, pessoa jurídica 
de Direito Público, inscrita no CNPJ n° 10.091.502/0001-29, com sede na Rua Dr. Nestor Varejão, 
n° 51, Centro, Altinho-PE, doravante denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR, neste 
ato representado pelo seu prefeito, o Sr. Orlando José da Silva, brasileiro, casado, capaz, residente 
neste Município, portador do RG nº. 5.928.306 SSP/PE, inscrito no CPF sob o n.º 775.201.134-68 e 
de outro lado a empresa XXXXXXXXX, com sede à __________, n°____, Bairro _______ na 
cidade de _________, inscrita no CNPJ sob nº ____________, doravante aqui denominada apenas 
LICITANTE, neste ato representada pelo (a) Sr.(a)___________ (*dados pessoais) firmam a 
presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas, nos termo da Lei n° 8.666/1993, Lei n° 10.520/2002, Decreto nº 7.892/2013, Decreto 
nº 10.024/2019 e do Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2021 – Processo Licitatório nº 002/2021, 
independentemente de transcrição, bem como das cláusulas seguintes: 
 
1.0 - DO OBJETO 
 
1.1 - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para aquisição parcelada de gêneros 
alimentícios destinados à Merenda Escolar do município de Altinho/PE, conforme especificações 
constantes no Anexo Único desta Ata, e na proposta vencedora da licitação em epígrafe, integrando 
o presente instrumento independentemente de transcrição. 
 
2.0 - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
2.1 – O objeto será fornecido mediante execução indireta, sob a forma de preço unitário, nos termos 
da Lei n° 8.666/1993. 
 
3.0 - DAS OBRIGAÇÕES DA PARTES 
 
3.1 – Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
 
a) notificar o fornecedor registrado quanto à requisição dos serviços mediante o envio da nota de 
empenho, a ser repassada via fax ou retirada pessoalmente pelo fornecedor; 

 a.1) a nota de empenho repassada ao fornecedor equivalerá a uma ordem de serviço; 

b) notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços; 

c) efetuar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas nesta Ata; 

d) promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados 
permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 
 

3.1.1 - Esta Ata não obriga o Município de Altinho a firmar contratação com os fornecedores 
cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específicas para o 
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fornecimento do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada 
preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições. 

 
3.2 – Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 

a) assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
contado da convocação;  

b) Prestar os serviços/fornecimento conforme especificações e preços registrados; 

c) Prestar os serviços/fornecimentos solicitados no endereço indicados pela Contratante; 

d) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a 
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações 
assumidas. 
 
4.0 - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

4.1 – A vigência da Ata de Registro de Preços é de 06 (seis) meses. 
 
5.0 - DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 

5.1 – Os preços registrados, a especificação e quantitativos, são os constantes no ANEXO ÚNICO 
desta Ata. 
 

5.2 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados 
no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações 
com os fornecedores. 
 

5.3 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, O Município de Altinho deverá convocar o fornecedor, a fim de negociar a 
redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada. 
 

5.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar 
requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, o 
Município de Altinho poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da 
penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a 
comunicação anteceder o pedido de fornecimento. 
 

5.5 - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados 
no mercado – equação econômico-financeira. 
 
6.0 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

6.1 – 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 
8.666/1993; 
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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 8.666/1993. 
 
Parágrafo primeiro - 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. 

Parágrafo segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, 
considerando-se cancelado o preço registrado. 

Parágrafo terceiro - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá 
não ser aceita pelo Município de Altinho, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das 
penalidades previstas nesta Ata. 

Parágrafo quarto - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do 
fornecedor relativas ao respectivo registro. 

Parágrafo quinto - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, O Município  de 
Altinho poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução ou sustar o pagamento das faturas, 
até que o fornecedor cumpra integralmente a condição infringida. 
 
7.0 – DO RECEBIMENTO 
 

7.1 - O objeto contratado será recebido da seguinte forma: 
 
a) provisoriamente, no ato da entrega, por servidor indicado pelo Município de Altinho, que 
procederá à conferência de sua conformidade com as especificações. Caso não haja qualquer 
impropriedade explícita, será atestado esse recebimento; 
 
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a 
conferência, verificação das especificações, qualidade, quantidade e da conformidade dos produtos 
entregues, de acordo com a proposta apresentada e a nota de empenho. 
 
7.2 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui as responsabilidades: administrativa, civil e 
penal do fornecedor. 

7.3 – Os produtos devem ser entregues em perfeito estado e com plena condições de uso. 
 
8.0 - DO PAGAMENTO 
 

8.1 – O Município de Altinho efetuará o pagamento das faturas referentes ao fornecimento/serviços 
objeto deste Edital em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da entrada das mesmas na 
Tesouraria. 
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8.2 – O pagamento das faturas só será efetuado, mediante comprovação de que o fornecimento/ 
serviços foram prestados, com o devido ATESTO do servidor responsável pela fiscalização do 
contrato. 
 
9.0 - DAS SANÇÕES 
 

9.1 - Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 
8.666/93, e ao pagamento de multa nos seguintes termos:  
 
a) Pelo atraso no fornecimento/serviços, em relação ao prazo estipulado: 0,33% (zero vírgula trinta e 
três por cento) do valor do bem não entregue ou do serviço não prestado, por dia decorrido, até o 
limite de 10% (dez por cento) do valor do bem ou serviço; 

b) Pela recusa em efetuar o fornecimento/serviços, caracterizada em dez dias após o vencimento do 
prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do bem ou serviço; 

c) Pela demora em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas do serviço prestado, a contar do 
segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do bem recusado ou do 
valor do serviço, por dia decorrido; 

d) Pela recusa da Contratada em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas no serviço prestado, 
entendendo-se como recusa a substituição do bem ou a prestação do serviço não efetivada nos cinco 
dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do bem ou serviço rejeitado; 

e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Edital e não abrangida nos incisos 
anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento. 
 
9.2 - As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 
ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e 
danos cabíveis. 
 
9.3 - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as importâncias alusivas 
a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em Dívida Ativa do Município, ou por qualquer 
outra forma prevista em lei. 
 
9.4 - A autoridade municipal competente, em caso de inadimplemento da Contratada, deverá cancelar 
a nota de empenho, sem prejuízo das penalidades relacionadas nos subitens anteriores deste Edital.  
 
9.5 - Ficará sujeito a penalidade prevista no art. 7º da Lei Federal 10.520/2002, sem prejuízo das 
multas previstas neste Edital, na Ata de Registro de Preços e nas demais cominações legais, o 
fornecedor e/ou prestador de serviços que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, 
agir em conformidade com as hipóteses a seguir: 
 
a) Não celebrar a Ata de Registro de Preços; 

b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa em lugar de documentação legítima exigida 
para o certame; 

c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;  

d) Não mantiver a proposta; 



 
 

38 
 

e) Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços; 

f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 
10.0 - DA RESCISÃO 
 

10.1 - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preço, por parte do 
fornecedor, assegurará ao Município de Altinho o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com 
prova de recebimento. 
 
10.2 - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei nº 8.666/1993, 
constituem motivos para a rescisão dessa Ata de Registro de Preços: 
 
a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia 
comunicação ao Município de Altinho 

b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo 
representante do Município de Altinho 
 
10.3 - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será admitida 
a continuação desta Ata de Registro de Preços desde que a execução da mesma não seja afetada e que 
o fornecedor mantenha as condições de habilitação. 
 
10.4 – O Município de Altinho é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do 
artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos 
primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80. 
 
11.0 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

11.1 - As despesas desta contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
 
UNIDADE GESTORA: 1 Prefeitura Municipal de Altinho 
ÓRGÃO: 30000 - SEDUC – Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 
UNIDADE: 30100 - SEDUC – Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 
FUNÇÃO: 12 Educação 
SUBFUNÇÃO: 306 Alimentação e Nutrição 
PROGRAMA: 1209 Alimentação Escolar – Programa de Alimentação Suplementar para Estudantes 
AÇÃO: 2.25 Alimentação Suplementar para Estudantes  
DESPESA: 54 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
 
12.0 – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

 

12.1 - O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de Altinho.  
 
12.2 - Não há órgão participante.  

 
12.3 - Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 
 
13.0 - DO FORO 
 
O foro competente para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes desta ata de registro de preços é o da 
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Comarca de Altinho/PE.  
 
E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam a presente Ata de Registro de Preços, 

por si e seus sucessores, em 3 (três) vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito. 
 

 
Altinho/PE, _____ de ______________ de 2021. 

 
 

 
  MUNICÍPIO DE ALTINHO 

Orlando José da Silva 
CONTRATANTE 

EMPRESA __________________ 
Representante .......................... 

CONTRATADA 
 

 
TESTEMUNHAS: 
 
 
_________________________________    ___________________________________  
CPF/MF:                                 CPF/MF:  
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ANEXO ÚNICO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° _____/2021 

 
 
Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº. _____/2021, celebrada entre o 
MUNICÍPIO DE ALTINHO e a empresa Xxxxxxxxxxx, cujos preços estão a seguir registrados, 
em face da realização do Pregão Eletrônico nº. 001/2021 – Processo Licitatório nº. 002/2021. 
 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QTD 
 VALOR 

UNIT  
 VALOR 
TOTAL  

1      

2      

3      

4      

...      

54      
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ANEXO III  

MINUTA DO CONTRATO 
 
 
MINUTA DE CONTRATO DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALTINHO - 
PE E A EMPRESA __________________. 

 
 

Minuta do Contrato de fornecimento que firmam, de um lado como CONTRATANTE, o 
MUNICÍPIO DE ALTINHO – PE, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº 
10.091.502/0001-29, com sede localizada na Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro – Altinho/PE, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Orlando José da Silva, brasileiro, Casado, CPF/MF sob o 
nº  775.201.134-68 e RG sob o nº 5.928.306 SDS/PE, residente e domiciliado a Rua José 
Aureliano de Barros Correia, 22, Centro – Altinho – PE, e do outro, como CONTRATADA, a 
empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o n.º _____________, com sede na 
Rua ______________, na cidade de ___________, neste ato, legalmente representada pelo 
Sr.(a)___________ (* dados pessoais), nos termos do Processo Licitatório n° 002/2021 realizado 
sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2021, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e do 
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, além das demais normas legais pertinentes. 

   
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME JURÍDICO 

 
O fornecimento objeto do presente Contrato, plenamente vinculado ao Pregão Eletrônico e à 
proposta, rege-se pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto nº 10.024, de 20 de 
setembro de 2019, por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, 
supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e Disposições de Direito Privado. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
Constitui objeto deste contrato a aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados à 
Merenda Escolar do município de Altinho/PE, conforme Termo de Referência (Anexo I) do 
Edital. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS 

 
O presente contrato tem por termo inicial a data da sua assinatura e por termo final o dia 31 (trinta 
e um) de dezembro de 2021, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93 e demais normas 
legais pertinentes. 
 
§ 1º - O prazo para entrega do objeto deste contrato será de até 05 (cinco) dias, contado da 
solicitação pela Secretaria, através da Ordem de Fornecimento expedida pela mesma. 
 
§ 2º - A Contratada ficará obrigada a trocar o(s) produto(s) que vier(em) a ser rejeitado(s) por não 
atender à(s) especificação(ões) e/ou apresentar(em) defeito(s) de fabricação, sem que isto acarrete 
qualquer ônus à Administração ou importe na relevação das sanções previstas na legislação 
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vigente. O prazo para entrega do novo produto será de até 02 (dois) dias úteis, contado do 
recebimento da solicitação de troca. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
Como contraprestação ao fornecimento do objeto deste acordo, o Contratante pagará à 
Contratada o valor de R$ _______ (_____________). 

 
§ 1º - O Contratante efetuará o pagamento das faturas referente ao fornecimento do objeto deste 
acordo em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data de entrega dos produtos requisitados e 
da respectiva nota fiscal/fatura. 
 
§ 2º - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a Contratada não tenha concorrido, de 
alguma forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação 
acumulada do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP- M). 
 
§ 3º - Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, 
na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
Os recursos alocados para a realização do objeto da presente contratação são oriundos da seguinte 
dotação orçamentária: 

 
UNIDADE GESTORA: 1 Prefeitura Municipal de Altinho 
ÓRGÃO: 30000 - SEDUC – Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 
UNIDADE: 30100 - SEDUC – Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 
FUNÇÃO: 12 Educação 
SUBFUNÇÃO: 306 Alimentação e Nutrição 
PROGRAMA: 1209 Alimentação Escolar – Programa de Alimentação Suplementar para 
Estudantes 
AÇÃO: 2.25 Alimentação Suplementar para Estudantes  
DESPESA: 54 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES 
 
As alterações, porventura necessárias ao fiel cumprimento deste contrato, serão efetivadas na 
forma e condições do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, formalizadas previamente através de Termo 
Aditivo, devidamente homologado, que passará a integrar este contrato para todos os fins legais. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE 
 
O regime jurídico que rege este acordo confere ao Município de Altinho as prerrogativas 
constantes dos arts. 58, 77 e seguintes da Lei 8.666/93, as quais são reconhecidas pela 
Contratada. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Sem prejuízo das obrigações constantes na Lei 8.666/93, caberá à Contratada: 
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I - A responsabilidade por encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e civis, 
decorrentes da execução do presente Contrato, nos termos do art. 71 da Lei 8.666/93. 
 
II - Nos termos do art. 70 da Lei 8.666/93, a Contratada é responsável pelos danos causados 
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato. 
 
 § 1º - Obriga-se a Contratada a manter-se, durante toda a execução do presente contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas bem como com todas as condições de habilitação 
exigidas na ocasião do Pregão. 
 
§ 2º - Fornecer os produtos rigorosamente de acordo com as especificações constantes no Edital e 
na sua proposta, obedecidos aos critérios e padrões de qualidade predeterminados.  
 
§ 3º - É expressamente vedada à Contratada a subcontratação no todo do objeto do presente 
acordo, podendo, no entanto, ocorrer à subcontratação de parte desse objeto à empresa(s) 
especializada(s), mantida, contudo, única, exclusiva e integral responsabilidade da empresa 
contratada sobre tal objeto. A subcontratação só será permitida desde que avaliada e autorizada 
previamente pela Contratante, sendo exigida a comprovação da viabilidade e necessidade da 
subcontratação e atestado de idoneidade da subcontratada.  
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
 
O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes condições, sem prejuízo do disposto no 
art. 78 da Lei n.º 8.666/93, com as alterações introduzidas por leis posteriores. 

 
 I - Pelo Contratante: a) Unilateralmente, em caso de inexecução do objeto contratado, bem como 
variação de interesse, nos termos do art. 58, I, c/c art. 79, I, da Lei 8.666/93. Não sendo permitida 
esta a Contratada, por tratar-se de preceito de ordem pública, em que se observa o interesse 
público, e atribuível, tão somente, ao Ente Federativo. 
 
II - Por ambas as partes: a) Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente 
comprovado, tornando absolutamente inviável a execução do Contrato. 
 
§ 1º - Na hipótese de rescisão contratual nas formas previstas nos incisos I a XI, art. 78 da Lei nº 
8.666/93 e demais normas legais pertinentes, terá a Contratada direito, exclusivamente, ao 
pagamento dos produtos fornecidos e aceitos comprovadamente. 
 
§ 2º - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/93 e 
demais normas legais pertinentes, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos 
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos 
devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.   
  
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 
 
Em face das circunstâncias a seguir descritas, aplicar-se-ão à Contratada as seguintes 
penalidades: 
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I – Multa moratória diária de 0,5 % (cinco décimos por cento) do valor global do Contrato pelo 
não cumprimento dos prazos fixados no Edital, ou pelo inadimplemento de qualquer obrigação 
contratual, assegurada ampla defesa, devendo o valor da multa ser recolhido aos cofres da 
Contratante, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data da notificação da penalidade, sem prejuízo 
de qualquer outra cominação prevista no Edital, neste instrumento contratual ou na Lei nº 8.666/93 
e demais normas legais pertinentes, por dia de atraso na execução do objeto contratado. 
 
II – Em caso de rescisão contratual, por culpa ou dolo da Contratada, será aplicada à mesma, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber, multa de até 20% (vinte por cento) sobre 
o valor do Contrato, independentemente das penalidades previstas em lei. 
 
III – Em qualquer dos casos mencionados anteriormente, a Contratada poderá sofrer as 
penalidades previstas no inciso II, seguida da comunicação à Administração Municipal de Altinho. 
 
§ 1º - Independentemente de cobrança de multas, pela inexecução total ou parcial do Contrato, 
poderão ainda ser aplicadas à Contratada as seguintes sanções, garantida, em qualquer caso, a 
ampla e prévia defesa: 
 

a) Advertência por escrito; 

b) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o 
Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

c) Declaração de inidoneidade, nos termos do art. 87, inc. IV da Lei Federal nº 8.666/93 e 
demais normas legais pertinentes. 

 
§ 2º - Qualquer contestação sobre a aplicação de multas deverá ser feita por escrito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICIDADE 
 
Conforme disposto no art. 61, Parágrafo Único, da Lei 8.666/93, a publicação do presente 
instrumento será efetuada em extrato, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, correndo à conta do Município 
de Altinho a respectiva despesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Nos termos do § 3º do Art. 55 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, no ato da liquidação 
da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos da arrecadação e 
fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características e os valores pagos, tudo 
em conformidade com o disposto no Art. 63 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. 

 
A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos causados ao Município de Altinho 
ou a terceiros, quando da execução do Contrato, inclusive acidentes, mortes, perdas ou 
destruições, isentando o Município de todas e quaisquer reclamações pertinentes.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
 
Sob o pálio do art. 55, § 2º, da Lei 8.666/93, fica eleito o foro da Comarca de Altinho - PE, como 
competente, para dirimir dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução do presente Contrato. 



 
 

45 
 

 
E, por estarem justos e acordados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e para 
um só efeito legal, na presença das testemunhas que também assinam. 
 

 
Altinho – PE, ____ de ______________ de 2021. 

 
 

  
  

MUNICÍPIO DE ALTINHO  
Orlando José da Silva 

CONTRATANTE 

 
 

EMPRESA ___________________  
Representante 

 CONTRATADA 
 

 
TESTEMUNHAS: 
 
 
_______________________________    _________________________________  
CPF/MF:                        CPF/MF:  
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO 
INC. XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO - PE 
 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2021 
 
 
 
 
A empresa _________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________, por meio de seu 

representante legal o (a) Sr. (a) ______, portador (a) da  Carteira de Identidade nº _____e do 

CPF nº_____,  DECLARA,  para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos. 

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

Local, ......... de ................................ de 2021 
 
 
 

___________________________________________________ 
(empresa e assinatura do responsável legal) 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE 
HABILITAÇÃO 

 
 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO - PE 
 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2021 
 
 
 

Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do 
artigo 4º da Lei Federal n.º 10.520 de 17.07.2002 sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos 
plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital. 

 
 
 

 
Local, .....................de .....................de 2021. 

 
 

___________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 

(identificação/nome/carimbo/etc) 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 
MICROEMPRESA OU EEMPRESA DE PEQUENO PORTE  

 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO - PE 
 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2021 
 
 
 
A empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ nº 
__________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ______________, 
portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________ e do CPF nº ________________, 
DECLARA que se enquadra na condição de MICROEMPRESA – ME OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE – EPP, constituídas na forma da LEI COMPLEMEMTAR Nº 123, de 
14/12/2006. 
 

 
 

___________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 

(identificação/nome/carimbo/etc) 
 
 


