
 

 
 

 

 

EDITAL 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2023 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 

 
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI 
 
O Fundo Municipal de Saúde 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 7.892, 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. 
 
A referida licitação é destinada exclusivamente à participação de Microempresas, Empresas de 
Pequeno Porte, e Microempreendedor Individual – MEI, conforme Lei Complementar 
123/2006 e 147/2014. 
 
Início de recebimento de proposta: dia 10/01/2023, às 09:00 horas. 
Recebimento das propostas até: dia 20/01/2023 às 09:00 horas. 
Início da sessão de disputa: 20/01/2023 às 09:30 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 ao Fundo Municipal de Saúde de Altinho, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, 
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse. 
 
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas 
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
 
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

2.1. As dotações orçamentárias serão indicadas quando da execução da Ata de Registro de Preços na 



 

 
 

 

 

efetivação dos pedidos de fornecimento. 
 
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 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no 
ANEXO IV para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a 
ser digitada no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema 
conforme o seu regime de tributação para que possa gozar dos benefícios previstos da LC 123/2006. 
 
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. 
 
4.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, e 



 

 
 

 

 

para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 
2006. 
 
4.6. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
 

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

 

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

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

 4.6.4. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
 

4.6.4.1. 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. 

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

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, preço unitário e total de todos os itens ofertados, 
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, 
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 do 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 do objeto 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 do bem. 

 
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. 

 
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 unitário 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, 
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, 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 
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. 

 
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. 
 

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; 
 
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 de 1° e 2° graus. 

 
9.9. Qualificação Técnica 
 

9.9.1. Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a 
empresa licitante fornecido produtos 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. Documentação relativa ao cumprimento do INC. XXXIII do art. 7º da C.F.: 
 

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 (Lei nº 9.854/99).  

 
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 05 (cinco) dias úteis, 
após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 
período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação 
de justificativa. 
 
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, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 
licitante ou seu representante legal. 
 
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 deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e 
o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 
 
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 
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. 
 
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório.  

 
14. DA 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. 



 

 
 

 

 

14.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura 
da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura 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. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 meses.  
 
14.7. Na assinatura da Ata de Registro de Preços será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do 
contrato ou da ata de registro de preços. 
 
14.8. 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. 
 
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. 
 
16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
16.1 - O objeto desta licitação será recebido: 

 
16.1.1 - Provisoriamente, por servidor indicado pelo Fundo Municipal de Saúde 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. O Fundo Municipal de Saúde 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 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; 

 
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 bem ou serviço; 
 
19.1.3. 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; 
 
19.1.4. 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; 
 
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 sistema BNC, 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. 
 
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 02 (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. O Fundo Municipal de Saúde 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. O Fundo 
Municipal de Saúde 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. 
 
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. 
 
21.10. 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 – Modelo de declaração de cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do Art. 7º da C.F; 

ANEXO IV – Modelo de Declaração de Enquadramento como ME ou EPP. 

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

 

Altinho, 09 de janeiro de 2023. 
 
 

___________________________________________ 
Alexandre Martins da Silva 

Pregoeiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

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 ao Fundo Municipal de Saúde de Altinho, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste instrumento. 
 

Item Descrição Und Qtd 
Valor 
Unit 

Total 

1 

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. 
Acondicionado em embalagem com 400G. Validade mínima de 10 
meses contados da data da entrega. 

UND 87 4,84 421,08 

2 

AÇÚCAR CRISTAL - Obtido da cana-de-açúcar com aspecto, 
cor, e cheiro próprios, sabor doce, sem fermentação, isento de 
sujidades, parasitas, matérias terrosos e detritos. Acondicionados 
em saco plástico atóxico de 01 kg. Validade mínima de 10 meses 
contados da data da entrega. 

KG 2160 3,89 8.402,40 

3 

ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - Com bico dosador, 
composto por sacarina sódica, ciclamato de sódio e edulcorantes. 
Frasco com no mínimo 100 ml. Validade mínima de 10 meses 
contados da data da entrega. 

UND 288 3,44 990,72 

4 

ALHO IN NATURA - Nacional, de boa qualidade, firme e 
intacto, sem lesões, tamanho e coloração uniformes, bem 
desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Validade 
mínima de 06 meses contados da data da entrega. 

KG 66 27,46 1.812,36 

5 

AMIDO DE MILHO (TIPO MAISENA OU SIMILAR) - 
Amido de milho tipo maisena tradicional de primeira qualidade. 
Caixa com 500g. Validade mínima de 12 meses contados da data 
da entrega. 

UND 86 8,52 732,72 

6 

AMIDO DE MILHO COM VITAMINAS E MINERAIS 
(TIPO CREMOGEMA) - Amido de milho tipo cremogema, 
sabor baunilha (tradicional), enriquecido de vitaminas e minerais. 
Caixa com 200g. Validade mínima de 12 meses contados da data 
da entrega. 

UND 86 6,00 516,00 

7 

ARROZ INTEGRAL - Tipo 1, longo, constituídos de grãos 
inteiros, com umidade permitida em lei, isento de sujidades, 
materiais estranhos, parasitas e larvas, acondicionado em pacote 
de 1 kg. Validade mínima de 10 meses contados da data da 
entrega. 

KG 432 6,50 2.808,00 

8 

ARROZ PARBOLIZADO - Tipo 1, longo, constituídos de grãos 
inteiros, com umidade permitida em lei, isento de sujidades, 
materiais estranhos, parasitas e larvas, acondicionado em pacote 
de 1 kg. Validade mínima de 10 meses contados da data da 
entrega. 

KG 1728 4,46 7.706,88 

9 
AVEIA EM FLOCOS - Aveia beneficiada, classe branca, em 
flocos finos, isenta de sujidades, parasitas e larvas. Caixa com 
200g. Validade mínima de 10 meses contados da data da entrega. 

UND 345 4,60 1.587,00 



 

 
 

 

 

10 
AZEITE DE OLIVA - Extra Virgem, acidez máxima 0,8%, 
Embalagem de 500 ml, validade de no mínimo 12 meses. 

UND 144 28,86 4.155,84 

11 
AZEITONA EM CONSERVA – Acondicionada em embalagem 
de no mínimo 200g. Validade mínima de 10 meses contados da 
data da entrega. 

UND 144 5,35 770,40 

12 

BISCOITO DOCE TIPO MARIA - Composição básica: farinha 
de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais 
substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de 
polipropileno, atóxico, vedado e embalados em caixa de papelão 
limpa, íntegra e resistente. Validade mínima de 10 meses contados 
da data da entrega. Pacote com 400g. 

PCT 1160 4,53 5.254,80 

13 

BISCOITO TIPO CREAM CRAKER - Composição básica, 
farinha de trigo, gordura vegetal, sal com extrato de malte e 
fermento biológico. Validade mínima de 10 meses contados da 
data da entrega. Pacote com 400g. 

PCT 1160 4,62 5.359,20 

14 

BISCOITO TIPO CREAM CRAKER INTEGRAL - 
Composição básica, farinha de trigo, gordura vegetal, sal com 
extrato de malte e fermento biológico. Validade mínima de 10 
meses contados da data da entrega. Pacote com com 400g 

PCT 600 5,45 3.270,00 

15 
CAFÉ EM PÓ - Torrado e moído, com aroma e sabor 
característicos, acondicionado em embalagem plástica com 250g. 
Validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega. 

UND 1720 7,90 13.588,00 

16 
CAFÉ SOLÚVEL 50G - Em pó ou granulado, tipo tradicional, 
embalagens com 50g. Validade mínima de 06 meses a partir da 
data de entrega. 

UND 288 4,00 1.152,00 

17 

CALDO DE GALINHA 57G - Composto de sal, amido, 
glutamato monossódico, açúcar, alho, cebola, gordura vegetal, 
extrato de carne. Embalagem com 06 tabletes, contendo 57 gr. 
Validade mínima de 10 meses contados da data da entrega. 

CX 348 1,62 563,76 

18 

CANELA EM PÓ 50G – canela da china em pó, pote com no 
mínimo 50g, contendo na embalagem, data de fabricação e prazo 
de validade de no mínimo 06 meses a partir da data de entrega 
com registro no ministério competente. 

UND 40 4,40 176,00 

19 
CATCHUP - Molho de mesa, tipo: catchup, composição: 
tradicional, embalagem 400g. 

UND 144 4,30 619,20 

20 

CHÁ SABORES VARIADOS 10G - Em sabores variados (erva-
doce, hortelã, boldo, camomila), com cor, aspecto,cheiro e sabor 
próprios, isentos de sujidades, parasitas e larvas. Acondicionados 
em saches, embalado em caixa de papel cartão, composta por 10 
saches. Validade mínima de 10 meses contados da data da entrega. 

CX 672 4,20 2.822,40 

21 
COLORÍFICO EM PÓ FINO 1 KG - Para preparo de alimentos 
de primeira qualidade. Validade mínima de 10 meses contados da 
data da entrega. Embalagem com 10 x 100g. 

KG 58 8,39 486,62 

22 

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 10 X 100 gr. Validade mínima de 10 
meses contados da data da entrega. 

KG 35 11,03 386,05 

23 

COMPLEMENTO ALIMENTAR ADULTO -   Complemento 
alimentar oral, em pó, para adultos. Composto com no mínimo 20 
vitaminas e minerais, como cálcio, ferro, vitamina D e proteína. 
Embalagem de no mínimo 400gr. Sabor baunilha. SUSTAGEN, 
SUSTAP, SUSTENLAC ou similar. Validade mínima de 10 
meses contados da data da entrega. 

UND 12 33,50 402,00 



 

 
 

 

 

24 
CREME DE LEITE - UHT homogeneizado, sem necessidade de 
refrigeração. Embalagem de 200g. Prazo de validade mínimo 06 
meses a contar a partir da data de entrega. 

UND 336 3,50 1.176,00 

25 

DOCE DE GOIABA (GOIABADA) - Embalagem plástica 
atóxica, intacta, contendo informações sobre o produto, 
informações nutricionais e prazo de validade. Embalagem com 
600g.  Validade mínima de 10 meses contados da data da entrega. 

UND 288 6,09 1.753,92 

26 
ERVILHA EM CONSERVA 200G - Ingredientes: ervilha, água 
e sal, sem conservantes. Embalagem longa vida, deve estar intacta, 
resistente, vedada. Com peso de 200g. 

UND 288 4,28 1.232,64 

27 

EXTRATO DE TOMATE 340G - Extrato de tomate: simples e 
concentrado, elaborado com frutos sadios. Deve apresentar cor, 
sabor, odor característico, consistência pastosa, embalado em latas 
ou tetrapack com 340g. 

UND 672 3,32 2.231,04 

28 

FARINHA DE MANDIOCA - Farinha de Mandioca fina, 
branca, tipo 1. Industrializada. Rotulagem de acordo com a 
legislação. Data de validade mínima de 06 meses a contar da data 
de entrega do produto. Pacote com 01 Kg. 

KG 450 5,30 2.385,00 

29 

FARINHA DE MILHO (TIPO FLOCÃO) - Farinha de milho 
pré-cozida, tipo flocão, acondicionada em saco plástico atóxico. 
Embalagem com identificação do fabricante, prazo de validade e 
peso liquido na embalagem. Validade mínima de 06 meses a partir 
da data de entrega na unidade requisitante. Pacote 500g. 

PCT 1520 2,90 4.408,00 

30 
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico com fermento, embalagem 
plástica. Pacote de 1 kg. 

KG 280 6,99 1.957,20 

31 

FEIJÃO CARIOCA - Tipo 1, de primeira qualidade, constituído 
de mínimo 90% de grãos na cor característica a variedade 
correspondente, tamanho e formatos naturais, maduros, limpos e 
secos, sendo permitido no máximo 2% de impurezas e materiais 
estranhos e livres de parasitas. Validade mínima de 10 meses 
contados da data da entrega. Kg. 

KG 1728 8,10 13.996,80 

32 

FEIJÃO DE CORDA - Tipo 1, de primeira qualidade, 
constituído de grãos inteiros e sãos, sem a presença de grãos 
mofados e/ou carunchados. Embalagem: plástica, resistente, 
transparente, contendo 1 kg. Prazo de validade mínimo 10 meses a 
contar a partir da data de entrega. Kg. 

KG 173 9,80 1.695,40 

33 

FEIJÃO PRETO - Tipo 1, de primeira qualidade, constituído de 
grãos inteiros e sãos, sem a presença de grãos mofados e/ou 
carunchados. Embalagem: plástica, resistente, transparente, 
contendo 1 kg. Prazo de validade mínimo 10 meses a contar a 
partir da data de entrega. Kg. 

KG 288 8,40 2.419,20 

34 

FÓRMULA INFANTIL APTAMIL PEPTI OU SIMILAR 
400G - Fórmula Infantil para lactentes e de seguimento para 
lactentes e crianças de primeira infância destinadas a necessidades 
dietoterápicas específicas com proteína láctea extensamente 
hidrolisada, com proteína láctea extensamente hidrolisada, com 
prebióticos (GOS/FOS), DHA e ARA, e nucleotídeos. 

UND 70 89,95 6.296,50 

35 

LEITE DE COCO 200 ML - Produto obtido de leite de coco 
pasteurizado e homogeneizado, podendo conter conservantes, 
acidulantes e/ou espessante. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade de 
produto e atender as especificações técnicas da ANVISA e 

UND 570 3,09 1.761,30 



 

 
 

 

 

Inmetro. Validade mínima de 10 meses contados da data da 
entrega. Frasco com 200 ml. 

36 
LEITE EM PÓ DESNATADO - instantâneo enriquecido com 
vitamina a e cálcio embalagem com 200g. Validade mínima de 10 
meses contados da data da entrega. 

UND 1500 7,20 10.800,00 

37 

LEITE EM PÓ INTEGRAL - Enriquecido com ferro e vitamina, 
em embalagem aluminizada, composição nutricional: 26% no 
mínimo de gordura e proteína. Validade mínima de 10 meses 
contados da data da entrega. Pacote com 200g cada. 

UND 1500 8,17 12.255,00 

38 

MACARRÃO ESPAGUETE - De sêmola tipo espaguete fino, 
vitaminado enriquecido com ferro – 1ª qualidade. Validade 
mínima de 10 meses contados da data da entrega. Pacote com 
500g. 

UND 1740 3,15 5.481,00 

39 

MAIONESE - Mistura industrializada de vinagre ou suco de 
limão em óleo vegetal refinado, contendo ainda sal, açúcar e 
condimentos. Embalagem com 500g. Validade mínima de 10 
meses contados da data da entrega. 

UND 288 8,50 2.448,00 

40 

MARGARINA COM SAL - Produto gorduroso em emulsão 
estável com leite e outros ingredientes destinados a alimentação 
humana. com sal zero de gorduras trans, cor, sabor e cheiro 
próprio. Embalagem de 500g. Validade mínima de 06 meses 
contados da data da entrega. 

UND 1724 7,63 13.154,12 

41 
MILHO PARA MUNGUNZÁ - Embalagens com 500g. 
Validade mínima de 10 meses contados da data da entrega. 

UND 144 4,00 576,00 

42 

MILHO VERDE EM CONSERVA - Ingredientes: milho, água e 
sal, sem conservantes. Embalagem longe vida, deve estar intacta, 
resistente, vedada pesando 200g.  Validade mínima de 10 meses 
contados da data da entrega. 

UND 288 3,78 1.088,64 

43 

MOLHO INGLÊS – Composto por vinagre, água, açúcar, molho 
de soja, extrato de tomate, sal, cenoura, alho, proteína hidrolisada 
de soja, extrato de carne, mostarda, louro, canela, coentro, cravo, 
pimenta-do-reino preta, salsa, salsão, cebola e gengibre. Corantes 
conservantes. Embalagem de 150ml. Validade mínima de 10 
meses contados da data da entrega. 

UND 144 2,58 371,52 

44 
ÓLEO DE GIRASSOL - Óleo vegetal comestível, tipo refinado, 
derivado de girassol. Validade mínima de 10 meses contados da 
data da entrega. Embalagem de Plástico (pet) de 900 ml. 

UND 70 19,65 1.375,50 

45 
ÓLEO DE SOJA – Óleo vegetal comestível, tipo refinado, 
derivado de soja. Embalagem de Plástico (pet) de 900 ml. 
Validade mínima de 10 meses contados da data da entrega. 

UND 880 10,00 8.800,00 

46 

PREPARO PARA REFRESCO 1 KG - Preparo sólido para 
refresco misto sabor laranja, abacaxi, morango, maracujá, cajá. 
Pacote 1KG. Validade mínima de 10 meses contados da data da 
entrega. 

KG 85 10,48 890,80 

47 

PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA 400G - Sabor carne 
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, isento de sujidade em 
embalagens plásticas com no mínimo 400g. Validade mínima de 
10 meses contados da data da entrega. 

UND 200 5,45 1.090,00 

48 
QUEIJO RALADO – Tipo parmesão, embalado em   plástico 
apropriado  inviolável,  pacote  com  50g.  Validade mínima de 06 
meses contados da data da entrega. 

UND 345 3,70 1.276,50 

49 
SAL IODADO REFINADO - Contendo sal iodado não tóxico, 
com dosagem mínima de 10 mg e máxima de 15mg de acordo 
com a legislação federal vigente. Validade mínima de 10 meses 

KG 240 1,35 324,00 



 

 
 

 

 

contados da data da entrega. KG 

50 

SARDINHA EM LATA - Produto elaborado com sardinhas 
íntegras de primeira qualidade tipo coqueiro, descabeçadas, 
descamadas, evisceradas e livres de nadadeira, conservado em 
óleo comestível. Validade mínima de 10 meses contados da data 
da entrega. Latas com peso drenado de 125g cada. 

UND 720 5,66 4.075,20 

51 

VINAGRE - Vinagre de Álcool 1ª Qualidade, sabor agradável, 
isento de corantes artificiais, livre de sujidades, material terroso e 
detritos de animais e vegetais. Acondicionado em frasco plástico 
com tampa inviolável hermeticamente. Unidades de 500 ml. 
Validade mínima de 10 meses contados da data da entrega. 

UND 516 2,24 1.155,84 

52 

XERÉM - 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 com 500g. Validade mínima de 10 meses contados da 
data da entrega. 

UND 144 3,05 439,20 

53 

CARNE BOVINA MOÍDA - Carne Bovina Moída congelada, 
proveniente de animais, devendo apresentar coloração e odor 
característicos, aspecto próprio não amolecido e nem pegajosa. 
Isento de: vestígios de descongelamento, excesso de gordura, 
excesso de água, cartilagem e aponervose, parasitas, sujidades, 
larvas e qualquer substância contaminante. A carne bovina moída 
deverá conter no máximo 15% de gordura, ser isenta de cartilagem 
e ossos. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, 
transparente e resistente, a vácuo, peso líquido de 500g ou 1 Kg, 
contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca 
do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de 
inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade 
mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega. Deverá ser 
transportada em veículos isotérmicos de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA. 

KG 400 15,25 6.100,00 

54 

CARNE BOVINA RESFRIADA PATINHO - A carne deve 
apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, 
cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres de 
parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa 
alterá-la ou encobrir qualquer alteração, de acordo com a 
legislação sanitária. Embalada em saco plástico transparente 
atóxico. 

KG 2150 36,00 77.400,00 

55 

CARNE BOVINA SALGADA (CHARQUE DIANTEIRO) – 
Produto preparado com carne bovina, tipo corte: dianteiro, de 
primeira qualidade dessecada, de consistência firme, com cor, 
cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e materiais 
estranhos, acondicionada em embalagem plástica própria a vácuo. 
Validade mínima de 06 meses contados da data da entrega. 

KG 800 39,50 31.600,00 

56 

CARNE BOVINA COM OSSO - A carne deve apresentar-se 
com aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e 
sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres de parasitas, 
sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la 
ou encobrir qualquer alteração, de acordo com a legislação 
sanitária.  Embalada em saco plástico transparente atóxico. 

KG 270 30,43 8.216,10 

57 

FÍGADO BOVINO CONGELADO - De primeira qualidade, 
sem pele, apresentado em peças inteiras, de aspecto brilhante, 
avermelhado-escuro, sabor e cheiro característicos, isento de 
manchas esverdeadas, acondicionado em saco de polietileno 

KG 270 15,90 4.293,00 



 

 
 

 

 

transparente atóxico. 

58 

FRANGO CONGELADO OU RESFRIADO - Frango inteiro, 
congelado, com aspecto próprio, não amolecido, nem pegajoso, 
cor, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades.  A 
embalagem deve conter data de embalagem/validade, peso e SIF. 
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da entrega. O 
transporte deverá preservar as características do alimento 
congelado. 

KG 2400 14,29 34.296,00 

59 

LINGUIÇA CALABRESA - Com cor, odor e sabor 
característico do produto, de boa qualidade, embalado 
adequadamente com rótulo contendo informação do produto e 
validade. Validade mínima de 03 meses contados da data da 
entrega. 

KG 200 30,00 6.000,00 

60 

LINGUIÇA TOSCANA - Com cor, odor e sabor característico 
do produto, de boa qualidade, embalado adequadamente com 
rótulo contendo informação do produto e validade. Validade 
mínima de 03 meses contados da data da entrega. 

KG 140 19,50 2.730,00 

61 

MORTADELA DE FRANGO - Cozida Produzida com carne de 
frango, peça inteira, com cor, odor e sabor característico do 
produto, de boa qualidade, embalado adequadamente com rótulo 
contendo informação do produto e validade. Validade mínima de 
03 meses contados da data da entrega. 

KG 200 12,00 2.400,00 

62 

OVOS DE GALINHA - Classe A, grandes, de primeira 
qualidade, livres de sujidade, rachadura, parasitas e fungos. Na 
embalagem deve conter prazo de validade, e de acordo com a 
legislação do Ministério da Agricultura. Bandeja com 30 unidades. 

BDJ 220 16,20 3.564,00 

63 

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, 
pesando aproximadamente 150g por unidade, embalado em caixa 
de papelão reforçado e lacrado. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do produto e data de 
validade impressa. Inspecionada pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento – MAPA. Validade mínima de 03 
meses contados da data da entrega. 

KG 400 35,45 14.180,00 

64 

PRESUNTO DE PERU - De primeira qualidade, peça inteira. 
Deverá ser embalado a vácuo, em saco plástico transparente a 
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade 
do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número do 
lote, quantidade do produto, número de registro do Ministério da 
Agricultura, SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Validade 
mínima de 03 meses contados da data da entrega. 

KG 200 25,99 5.198,00 

65 

QUEIJO MUÇARELA - De 1ª qualidade, peça inteira. Deve ser 
embalado a vácuo, em saco plástico transparente e atóxico, limpo, 
não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o 
momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, 
número do lote, quantidade do produto, número de registro do 
Ministério da Agricultura, SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do 
SIF. Deverá apresentar validade mínima de 03 meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitante. 

KG 200 38,00 7.600,00 

66 SALSICHA DE FRANGO - De primeira qualidade, composta de KG 70 12,78 894,60 



 

 
 

 

 

carne de frango congelada, com condimentos triturados e cozidos, 
embalada a vácuo, em saco plástico transparente atóxico, limpo, 
não violado, resistente, que garanta a integridade do produto. 
Validade mínima de 03 meses contados da data da entrega. 

 

1.2. O prazo de vigência da contratação será 12 meses. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. – Esta aquisição visa a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e da Unidade 
Mista do Altinho. 
 
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 emitida pela Secretaria Municipal de Saúde. 
 
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 pelo Fundo Municipal de Saúde 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. 
 

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 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 

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 do bem, 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. O Fundo Municipal de Saúde 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, exceto nas hipóteses 
previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 
 
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 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; 

 
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 bem ou serviço; 
 
10.1.3. 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; 
 
10.1.4. 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; 



 

 
 

 

 

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, 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: 
 

10.5.1. Não celebrar o Contrato/Ata de Registro de Preços; 

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 E PREÇOS REFERENCIAIS 

11.1. O custo estimado da contratação é de R$ 375.369,45 (trezentos e setenta e cinco mil, 
trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos). 
 

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
12.1. As dotações orçamentárias serão indicadas quando da execução da Ata de Registro de Preços 
na efetivação dos pedidos de fornecimento. 
 
13 - DOS LOCAIS DE ENTREGA 
 
13.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue pela licitante vencedora, por sua conta, risco e 
expensas, no seguinte endereço: na Rua Dr. Nestor Varejão, 51, Centro, Altinho-PE. 

 



 

 
 

 

 

ANEXO II 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° _____/2023  

 
Aos ____ dias do mês de ________ do ano de 2023, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
ALTINHO, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ n° 08.470.342/0001-87, com sede 
na Rua Siqueira Campos, 286, Centro, Altinho/PE, neste ato representado pela sua ordenadora de 
despesas, a Sra. Maria Zenaide Santos de Paula Silva, brasileira, casada, inscrita no CPF sob nº 
036.088.814- 33, residente à rua Sebastião Bernardino Vieira, Alto da Balança, 104, Caruaru/PE, 
RESOLVE registrar os preços ofertados pela empresa _________________, com sede à 
__________, n°____, Bairro _______ na cidade de _________, inscrita no CNPJ sob nº 
____________ doravante denominada apenas LICITANTE neste ato representada pelo(a) 
Sr.(a)___________ (*dados pessoais),  nos termos do Edital do Processo Licitatório 001/2023 - 
Pregão Eletrônico nº 001/2023 – REGISTRO DE PREÇOS, referente aos itens discriminados no 
Anexo Único desta Ata, com seus respectivos preços unitários, sujeitando-se as partes às normas 
constantes, na Lei nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993 e respectivas alterações, em conformidade com as disposições a seguir. 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para aquisição 
parcelada de gêneros alimentícios destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Altinho, Conforme 
especificações constantes no Anexo I do Edital e a proposta de preços apresentada, a qual, 
independentemente de transcrição, faz parte deste instrumento, naquilo que não o contrarie. 
 
DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto será fornecido mediante execução indireta, sob a forma de 
preço unitário, nos termos da Lei n° 8.666/1993. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
 
a) notificar o fornecedor registrado quanto à requisição dos produtos 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 fornecimento; 

b) notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos; 

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. 
 
Parágrafo único - Esta Ata não obriga o Fundo Municipal de Saúde a firmar contratação com os 
fornecedores cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específicas para o 
fornecimento do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de 



 

 
 

 

 

fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA – Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 
a) assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 
contado da convocação;  

b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro 
órgão da Administração Pública, não participante deste registro de preços, que venha a manifestar o 
interesse em utilizar o presente Ajuste; 

c) fornecer os produtos conforme especificação, marca e preços registrados; 

d) entregar o produto solicitado no seguinte endereço: Rua Dr. Nestor Varejão, 51, Centro, Altinho-
PE, de segunda-feira à sexta-feira, no horário de 08:00 às 13:00 horas, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias, a  contar da solicitação pela Secretaria, através da Ordem de Fornecimento ou Nota de 
Empenho; 

e) substituir, em até 02 (dois) dias, contado do recebimento da solicitação de troca, o(s) produto(s) 
que vier(em) a ser(em) rejeitado(s) por não atender à especificação anexa ao Edital e/ou apresente 
defeito de fabricação, sem que isto acarrete qualquer ônus à Administração ou importe na relevação 
das sanções  previstas na legislação vigente; 

f) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e/ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas. 
 
DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUINTA – A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses. 
 
DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
CLÁUSULA SEXTA – Os preços registrados, a especificação dos produtos, os quantitativos, as 
marcas, as empresas fornecedoras são os constantes do Anexo I desta Ata. 
 
Parágrafo primeiro – 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. 
 
Parágrafo segundo – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 
superior ao preço praticado no mercado, o Fundo Municipal de Saúde deverá convocar o fornecedor, 
a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada. 
 
Parágrafo terceiro - 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 Fundo Municipal de Saúde 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. 
 
Parágrafo quarto - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar 



 

 
 

 

 

os praticados no mercado – equação econômico-financeira. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – 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; 

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 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 Fundo Municipal de Saúde, 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 Fundo 
Municipal de Saúde poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução ou sustar o 
pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição infringida. 
 
DO RECEBIMENTO 
 
CLÁUSULA OITAVA - O objeto contratado será recebido da seguinte forma: 
 
a) provisoriamente, no ato da entrega, por servidor indicado pelo Fundo Municipal de Saúde, 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. 



 

 
 

 

 

 
Parágrafo primeiro - O recebimento provisório ou definitivo não exclui as responsabilidades: 
administrativa, civil e penal do fornecedor. 

Parágrafo segundo – Os produtos devem ser entregues em perfeito estado e com plena condições de 
uso. 
 
DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA NONA - O pagamento das faturas será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias 
consecutivos, após a entrega dos produtos, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o 
atesto do recebimento. O referido prazo inicia-se após a entrada da Nota Fiscal/Fatura na tesouraria 
do Fundo Municipal de Saúde. 
 
DAS SANÇÕES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - 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, em relação ao prazo estipulado: 1% (um 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, 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. 
 
Parágrafo primeiro - 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. 
 
Parágrafo segundo - 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. 
 
Parágrafo terceiro - 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.  
 



 

 
 

 

 

Parágrafo quarto - 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; 

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

f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 
DA RESCISÃO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de 
Registro de Preço, por parte do fornecedor, assegurará ao Fundo Municipal de Saúde o direito de 
rescindi-lo, mediante notificação, com prova de recebimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - 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 Fundo Municipal de Saúde. 

b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo 
representante do Fundo Municipal de Saúde. 
 
Parágrafo único - 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. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Ao Fundo Municipal de Saúde 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. 
 
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - As dotações orçamentárias serão indicadas quando da 
execução da Ata de Registro de Preços na efetivação dos pedidos de fornecimento. 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas 
por intermédio de lavratura de Termo Aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 



 

 
 

 

 

DO FORO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente 
o foro de Altinho/PE. 
 
Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias. 

 
 

Altinho,____ de ______________ de 2023. 
 
 

 
  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Maria Zenaide Santos de Paula Silva  

CONTRATANTE 

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

CONTRATADA 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
________________________________    __________________________________  
CPF/MF:                         CPF/MF:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

ANEXO ÚNICO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° _____/2023 
 
Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº. _____/2023, celebrada entre o 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTINHO e a empresa XXXXXX, cujos preços estão a 
seguir registrados, em face da realização do Processo Licitatório nº. 001/2023 - Pregão Eletrônico nº. 
001/2023. 
 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID QTD MARCA 
VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

1 
 

     

2 
 

     

3 
 

     

4 
 

     

....       
66       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

ANEXO III  

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INC. 

XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
AO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTINHO - PE 
 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2023 
 
 
 
 
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 2023 
 
 
 

___________________________________________________ 
(empresa e assinatura do responsável legal) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 

 

 
ANEXO IV 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

AO 
 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTINHO - PE 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2023 
 

 

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, para efeito do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 
 
 
 

Local, _______________ de ____________ de 2023. 
 
 
 

___________________________________________________ 
(empresa e assinatura do responsável legal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 
ANEXO V 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO  

DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 

 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO - PE 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2023 
 
 
 

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 2023. 

 
 

___________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 

(identificação/nome/carimbo/etc) 
 


