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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 39/2014 
REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

Município de Não-Me-Toque 
Secretaria Municipal de Não-Me-Toque  
Tipo de julgamento: menor preço por item 

 

Edital de pregão para a contratação 
de empresa para o fornecimento de gêneros 
alimentícios. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE, no uso de suas atribuições, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que às 09:30 horas, do dia 09 do mês de Maio 

do ano de 2014, na sala de reuniões da Secretaria de Administração, localizada na Av. Alto 

Jacui n.º 840 se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria nº 21.262, 

com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a contratação 

de empresa para o fornecimento, com a entrega parcelada, processando-se essa licitação nos 

termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17-07-2002, do Decreto Municipal nº 059/06, de 07 de abril 

de 2006 (pregão), do Decreto Municipal 337/11 de 13 de dezembro de 2011(Registro de 

Preços), com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666-93. 

 

1. DO OBJETO:  

1.1. O objeto deste Pregão Presencial é o REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de 

Gêneros Alimentícios – Não Perecíveis para as SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.  

1.2. As quantidades constantes do anexo I são estimativas, não se obrigando a Administração 

pela aquisição total.  

1.4. Para os produtos de origem animal, a CONTRATADA deverá apresentar, no momento da 

entrega, o REGISTRO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA e para os grãos, deverá 

apresentar, também no momento da entrega, LAUDO DE INEXISTÊNCIA DE AFLATOXINA, de 

conformidade com a Lei Estadual 11.437 de 13.01.2000. 
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2. DAS AMOSTRAS 

2.1 Após a fase de lances e análise da documentação, com base na classificação provisória 

constante na Ata da Sessão, o licitante classificado em primeiro lugar de cada item será 

convocado a apresentar amostra do produto ofertado para que se proceda à averiguação do 

atendimento de todas as especificações técnicas constantes no Anexo I do edital. 

2.2 A convocação será escrita, assinada pelo pregoeiro, e deverá ser emitida em até 24 (vinte e 

quatro) horas após a lavratura da Ata da Sessão, contendo: 

2.2.1 Local, data e horário para a Avaliação das Amostras. O prazo entre a convocação e a 

avaliação não será inferior a 05 (cinco) dias úteis; 

2.2.2 Licitantes convocados; e 

2.2.3 Relação dos itens que cada licitante deve apresentar amostra. 

2.3 O licitante deverá apresentar, para cada item que for convocado, uma única amostra do 

produto com as mesmas especificações da proposta.   

2.4 Até a data estabelecida para a avaliação, as amostras deverão ser entregues no Setor de 

Compras da Prefeitura Municipal, sito a Av. Alto Jacuí, 840, Centro, Não-Me-Toque (RS). 

2.5 As amostras serão avaliadas por uma Comissão especialmente designada, que procederá a 

averiguação e emitirá parecer sobre a aprovação ou reprovação das amostras. 

2.6 No caso de reprovação da amostra de algum item, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a 

partir da emissão do Parecer da Comissão a que se refere o item 2.5, o próximo classificado 

será convocado para apresentar sua amostra, conforme as especificações dos itens 2.3 e 2.4. 

2.7 Caso os produtos apresentados e aprovados, comprovadamente, não sejam mais 

comercializados no momento da efetivação da compra, o licitante poderá apresentar nova 

amostra de um produto similar ou de qualidade superior ao já aprovado. 

 

3 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

3.1. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 8 deste edital, 

deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, 

lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se 

sugere a seguinte inscrição: 

AO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE 

EDITAL DE PREGÃO Nº 39/2014 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA  
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PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

----------------------------------------------------------------- 

AO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE 

EDITAL DE PREGÃO Nº 39/2014 

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

3.2. Todo o documento exigido no presente instrumento convocatório deverá ser 

apresentado em original ou por qualquer processo de cópia autenticada, por tabelião ou 

por servidor, ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. 

 

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

4.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, por 

meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que 

devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento 

licitatório, no interesse da representada. 

4.1.1.  A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento 

de identidade. 

4.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 4.1 deverá ser 

apresentada fora dos envelopes. 

4.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou 

assemelhado, deverá apresentar: 

 a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado e 

autenticado; 

 a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade 

comercial ou de sociedade por ações; 

 a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no 

caso de sociedade civil; 

 a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os 

demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País; 

 a.5) registro comercial, se empresa individual autenticado. 
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b) se representada por procurador, deverá apresentar: 

 b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante 

reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, 

em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga 

de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em 

licitação pública; ou 

 b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante com 

firma reconhecida em cartório, comprovando a existência dos necessários poderes para 

formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

 c) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação.  

Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar 

acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 

Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva 

assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma 

invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 

4.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório 

a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

4.5. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 7.15 a 7.18 e 8.3, deste 

edital, deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, 

firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno 

porte. 

4.5.1. As cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior, receita bruta até o limite 

de 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 

42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 7.15 a 

7.18 e 8.3, deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, 

desde que também apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, 

declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido 

acima. 

 

5 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
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5.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e 

demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os 

envelopes nºs 01 - PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO. 

5.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 

participação de nenhuma licitante retardatária. 

5.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, conforme previsto no item 03. 

 

6 - PROPOSTA DE PREÇO: 

6.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 dias, deverá ser 

datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem 

rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter: 

a) razão social da empresa; 

b) descrição completa do produto ofertado, contendo marca (somente serão aceitos uma 

marca para cada item cotado); 

 c) preço unitário líquido, indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas 

quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações 

trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação 

ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora. 

 d) A proposta deverá conter, obrigatoriamente, nos casos de alimentos não perecíveis, a 

marca do produto, sob pena de ser desclassificada a empresa licitante. 

Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço por 

item até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se 

houver, também em eventual contratação. 

 

7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

7.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, à autora da oferta 

de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela 

poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a 

proclamação da vencedora. 

7.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, 

poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, 

verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 
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7.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 

anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e 

sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em 

segundo lugar, até a proclamação da vencedora. 

7.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 

determinação da ordem de oferta dos lances. 

7.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à 

licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 7.3 e 7.4. 

7.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 20 s (vinte segundos) para apresentar nova 

proposta. 

7.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

7.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a 2% (dois por cento). 

7.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente 

desistente às penalidades constantes no item 12 deste edital. 

7.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na 

exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar 

novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado 

para efeito de ordenação das propostas. 

7.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço por item e o valor estimado para a contratação, podendo o 

pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

7.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as 

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

7.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço 

apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, 

comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a 

respeito. 

7.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 

declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço por item, desde que a proposta 

tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o 

preço de mercado.  

7.13. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 
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b) contiverem opções de preços alternativos; 

c) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

d) se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem 

aos requisitos do item 05; 

e) apresentarem preços manifestamente inexequíveis; 

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, 

sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não 

for conflitante com o instrumento convocatório. 

7.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no 

edital. 

7.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 

44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, 

preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as 

cooperativas que atenderem ao item 4.5.1, deste edital. 

7.15.1. Entendem-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam 

superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 

7.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

 a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da 

proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 05 (cinco) minutos, nova 

proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será 

declarada vencedora do certame. 

 b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na 

forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será 

facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte 

ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 7.15.1 deste edital, a 

apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 

7.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as 

exigências do item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da 

proposta originariamente de menor valor. 
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7.18. O disposto nos itens 7.15 a 7.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a 

proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno 

porte ou cooperativa. 

7.19. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 

outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na 

ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos 

interpostos. 

7.20. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 

informações acerca do objeto ser esclarecidas previamente junto ao setor de Licitações deste 

Município, conforme subitem 14.1 deste edital. 

7.21. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para 

continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes. 

 

8 - DA HABILITAÇÃO: 

8.1. Para fins de habilitação neste pregão, o licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE 

Nº 02, os seguintes documentos: 

8.1.1 declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 

conforme o modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02; 

 

8.1.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) registro comercial no caso de empresa individual; 

b) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

8.1.2.1. Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos 

referidos no item 8.1.2, a empresa que já os houver apresentado no momento do 

credenciamento, previsto item 03 deste edital. 

 

8.1.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
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 a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado – DIC/TE –

www.sefaz.rs.gov.br. 

b) prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral 

da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa); 

c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do 

licitante; 

 d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do 

licitante; 

e) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS), demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei; 

f) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 

 g) Certidão Nacional de Débitos Trabalhistas – Lei nº 12.440; 

 h) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do Município de Não-Me-Toque. 

 i) Declaração emitida pela empresa atestando que não possui em seu quadro societário 

servidor público ou da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia 

mista, quando for o caso. 

8.2 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao 

item 5.5.1, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e 

trabalhista, previstos no item 8.1.3, deste edital, terá sua habilitação condicionada à 

apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em dois dias úteis, a da 

sessão em que foi declarada como vencedora do certame. 

8.2.1 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogada uma única vez, por igual 

período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma 

motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

8.2.2 Ocorrendo a situação prevista no item 8.2, a sessão do pregão será suspensa, podendo o 

pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes 

já intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 

8.2.3 O benefício de que trata o item 8.2 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno 

porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma 

restrição. 
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8.2.4 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 8.2, implicará na 

inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das 

penalidades previstas no item 16.1, alínea a, deste edital. 

8.3 O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 

60 (sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após 

aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

 

9. DO RECURSO, DA HOMOLOGAÇÃO E DO REGISTRO DOS PREÇOS: 

9.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação, 

ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos. 

9.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do 

direito de recurso e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a 

homologação. 

9.3. O recurso deverá ser encaminhado diretamente ao Sr. Prefeito Municipal, através da 

Secretaria de Gabinete. 

9.4. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

9.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para a 

assinatura da Ata de Registro de Preços. 

9.6. A ata de registro de preços será formalizada e será subscrita pela autoridade que assinou o 

edital. 

9.7. A licitante convocada para assinar a ata que deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será 

excluído. 

9.8. Colhidas as assinaturas, a Ata será imediatamente publicada e, se for o caso, promover a 

exclusão de que trata o subitem anterior. 
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10. DO PRAZO DE VALIDADE: 

10.1 O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da 

data publicação da respectiva Ata. 

 

11 – DAS CONTRATAÇÕES 

11.1 Os fornecedores de bens incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados a 

celebrar os contratos que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos 

respectivos anexos e na própria Ata. 

11.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 

deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação 

relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação 

em igualdade de condições. 

11.3 Quando da necessidade da contratação, a administração convocará o fornecedor indicado, 

celebrando o contrato ou instrumento equivalente. 

11.4 Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente, o fornecedor do bem 

deverá providenciar e encaminhar à administração municipal, no prazo de 03 (três) dias úteis a 

partir da convocação, certidões negativas de débitos para com o Sistema de Seguridade Social 

(INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e certidões negativas de tributos e 

contribuições federais, estaduais, municipais e a de débitos trabalhistas sob pena de a contração 

não se concretizar. 

11.5 Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro 

estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da apresentação das 

mesmas. 

11.6 O fornecedor do bem deverá, no prazo de 02 (dois) dias corridos contados da data da 

convocação, comparecer ao órgão contratante para assinar o termo de contrato ou retirar 

instrumento equivalente. 
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12. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO 

OBJETO DA LICITAÇÃO: 

12.1 Correrão por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, tributos, encargos 

trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento. 

12.2 As empresas contratadas deverão apresentar, no momento da entrega, o REGISTRO DO 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA e para os grãos, deverá apresentar, também no momento da 

entrega, LAUDO DE INEXISTÊNCIA DE AFLATOXINA, de conformidade com a Lei Estadual 

11.437 de 13.01.2000. 

12.3 Os alimentos não perecíveis deverão ter validade igual ou superior a 06(seis) meses 

na data da entrega. 

12.4 A CONTRATADA deverá entregar os alimentos diretamente em cada secretaria, 

sendo que os mesmos deverão ser carregados e descarregados por funcionários da 

empresa contratada ou terceirizada pela mesma. 

 

13. QUALIDADE DOS PRODUTOS 

13.1 Os produtos devem ser obtidos, processados, embalados, armazenados, transportados e 

conservados em condições que não produzam, desenvolvam e ou agreguem substâncias físicas, 

químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde do consumidor. 

13.2 Em cada entrega, o veículo deverá estar em perfeitas condições de higiene e conservação, 

garantindo a integridade e a qualidade do produto final de modo a impedir a contaminação e 

deterioração desses. Não é permitido o transporte de substâncias tóxicas, animais, pessoas e 

substâncias estranhas juntamente com o alimento. 

13.4 Em cada entrega serão avaliados o produto quanto: 

     - Ao rótulo: deverá ser declarado no rótulo da embalagem: marca, nome e endereço da 

empresa/ou empacotador, prazo de validade (deverá estar de acordo com a especificação do 

edital e com 90% de vida útil no ato da entrega), quantidade, registro no órgão competente e 

procedência e outras especificações de acordo com legislação vigente. 

     - A integridade da embalagem: bem lacrada, com ausência de perfurações, microfuros e 

limpas. 

     - A qualidade do produto: se o produto encontra-se dentro das especificações descritas acima 

e se está de acordo com a legislação vigente. 
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     - Caso a mercadoria não atender a todos esses critérios descritos no documento, a 

mercadoria será devolvida, e deverá ser substituída pela contratada, no prazo de no máximo 5 

dias úteis. 

     - Fica sob responsabilidade de cada secretaria a fiscalização da entrega dos produtos 

(qualidade/quantidade) e o cumprimento dos prazos de entrega. Isto não isenta a contratada da 

reposição do produto caso este sofra modificações, durante a sua vida útil. 

 
14. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

14.1 Os fornecedores dos gêneros alimentícios serão responsáveis pela qualidade físico-

química, sanitária dos produtos licitados; 

14.2 Todos os alimentos deverão conter rotulagem, inclusive a nutricional, em conformidade com 

a legislação em vigor; 

14.3 Os fornecedores deverão comprovar, junto às autoridades sanitárias locais, que possuem 

instalações compatíveis com o produto que o licitante se propõe a fornecer; 

 

15. DO PAGAMENTO: 

15.1. O pagamento será efetuado contra empenho em até 07 (sete) dias úteis da entrega do 

material e recebimento da nota fiscal vistada pela Secretaria solicitante. 

15.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a 

indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de fornecimento, a fim de se 

acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para 

pagamento. 

 

16. DAS PENALIDADES: 

16.1 Pelo inadimplemento das obrigações sejam na condição de participante do pregão ou de 

contratante, as licitantes, conforme a infração estará sujeitas às seguintes penalidades: 

 a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de 

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor 

estimado da contratação; 

 b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  
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 c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o 

valor estimado da contratação; 

                   d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a 

execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

                  e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10(dez) dias úteis, após 

os quais será considerada inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado 

do contrato; 

                 f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante 

não adimplido do contrato; 

                g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

               h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração 

de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar a contratar com a Administração 

Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato. 

16.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

16.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que for importa ao fornecedor em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual.  

 

17. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:  

17.1 – Segundo o art. 41 § 1o  da Lei 8666/93 “Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar 

edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei”, devendo protocolar o pedido até 5 

(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a 

Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis.  

 17.2 – O interessado em apresentar impugnação ao presente edital deverá observar os 

seguintes procedimentos: 

17.2.1 – A impugnação deve ser apresentada de forma escrita, fundamentada e conter 

assinatura do impugnante em via original; 
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15.2.2 – A impugnação será recebida no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, sito á Av. Alto 

Jacui, 840, centro, no horário das 08h15min às 11h30min e das 13h30mim às 17 horas; ou 

17.2.2 – A impugnação poderá ser encaminhada por correio eletrônico (e-mail), para o endereço 

edital.impugnacao@naometoquers.com.br. Nesse caso o documento original deverá ser 

digitalizado e encaminhado em anexo à mensagem, para que no Setor de Compras seja 

impresso e registrado no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal. O impugnante receberá 

mensagem eletrônica com a confirmação do recebimento e número de registro do protocolo. 

17.2.3 - Somente será apreciado o teor dos documentos protocolados na forma definida nos 

itens anteriores. 

17.3 – Em caso de procedência da impugnação, se for o caso, será marcada nova data para a 

realização do certame, sendo feita a publicação no site da Prefeitura: 

www.naometoquers.com.br, e no jornal local.  

17.4 – Se a ocorrência da impugnação for de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 

retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº. 10.520/2002 e 

legislação vigente.  

17.5 – Quem impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato do procedimento 

licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa, nos termos do 

artigo 93 da Lei 8.666/93, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 

18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

18.1. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente pregão 

encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de Compras e 

Licitações. 

18.2. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização 

de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, 

automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado. 

18.3. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação 

o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone. 

18.4. As cópias extraídas da internet serão tidas como originais após terem a autenticidade de 

seus dados e certificação digital conferido pela Administração.  
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18.5. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da 

Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor 

inicial contratado. 

18.6. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

18.7. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo 

anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da 

Lei Federal nº 8.666-93). 

18.8. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: 

Anexo I – Anexo dos itens com as quantidades mínimas e máximas 

Anexo II – Anexo dos locais de entrega 

Anexo III – Modelo Ata do Registro de Preços 

Anexo IV - Modelo de declaração de menores 

Anexo V – Modelo declaração que cumpre com Edital 

18.9. Fica eleito o Foro da Comarca de Não-Me-Toque para dirimir quaisquer litígios oriundos da 

licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais 

privilegiado que seja.  

                         Não-Me-Toque, 15 de Abril de 2014.                         

                                          

TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER 

Prefeita Municipal 
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ANEXO I 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2014 

REGISTRO DE PREÇOS Gêneros Alimentícios – Não Perecíveis. 

ITEM MATERIAL MÍNIMO MÁXIMO MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

R$ 

01 Abacaxi em calda - 
lata 

1 
34 

  

02 Achocolatado em pó: 
solúvel, instantâneo, 
rico em vitaminas. 
Ingredientes: cacau em 
pó, maltodextrina, 
amido, biotina, 
pantotenato de cálcio, 
lecitina de soja. Obtido 
de matérias primas sãs 
e limpas. Embalagem: 
pacote de polietileno 
atóxico, peso líquido de 
1 kg. Embalagem 
secundária: caixa 
reforçada. 

1 

180 

  

03 Açúcar confeiteiro: 
branco, de primeira 
qualidade, origem 
vegetal, composto de 
sacarose de cana de 
açúcar, livre de 
fermentação, isento de 
matéria terrosa, de 
parasitos e de detritos 
animais e vegetais. 
Aparência, cor e cheiro 
próprios do tipo de 
açúcar. Pacote de 
polietileno atóxico, 
resistente, contendo 
peso líquido de 200 g. 

1 

65 

  

04 Açúcar: tipo cristal, 
branco, de primeira 
qualidade, origem 
vegetal, contendo no 
mínimo 98% de 
sacarose de cana-de-
açúcar, livre de 
fermentação, isento de 
matéria terrosa, de 
parasitos e detritos. 

1 

84 
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Embalagem: pacote de 
polietileno atóxico, peso 
líquido de 2 kg. 

05 Açúcar: tipo cristal, 
branco, de primeira 
qualidade, origem 
vegetal, contendo no 
mínimo 98% de 
sacarose de cana-de-
açúcar, livre de 
fermentação, isento de 
matéria terrosa, de 
parasitos e detritos. 
Embalagem: pacote de 
polietileno atóxico, 
1peso líquido de 5 kg. 

1 

738 

  

06 Açúcar de baunilha 1 60   

07 Amendoim cru: sem 
casca, tipo 1, de 
primeira qualidade. 
Acondicionado em 
embalagem plástica 
contendo 500G. Sem 
sujidades ou parasitas. 
Contendo data e prazo 
de validade na 
embalagem. 

1 

48 

  

08 Amido de milho: em 
pó, tipo maisena. 
Produto amiláceo, 
extraído do milho, 
fabricado a partir de 
matérias primas sãs e 
limpas isentas de 
matérias terrosa e 
parasitos, não podendo 
apresentar-se úmido, 
fermentado ou rançoso. 
Aspecto: pó fino, cor 
branca, odor e sabor 
próprios. Embalagem 
com peso líquido de 1 
kg. 

1 

47 

  

09 Arroz branco: tipo 02, 
polido. Embalagem 
plástica atóxica de 5 kg. 

1 

240 

  

10 Biscoito doce tipo 
Maria: produzidas a 
partir de matérias 

1 

144 
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primas sãs e limpas. 
Massa bem assada, 
sem recheio e sem 
cobertura, não podendo 
apresentar excesso de 
dureza e nem 
quebradiço. 
Embalagem: pacote de 
papel impermeável com 
dupla proteção, lacrado. 
Peso líquido entre 300 
g e 350g. 

11 Bolacha sortida 1 120   

12 Café em pó: torrado e 
moído, selo da ABIC, 
tradicional, tipo 
exportação. 
Embalagem a vácuo de 
500 g. 

1 

1200 

  

13 Café em pó: torrado e 
moído, selo da ABIC, 
tradicional, tipo 
exportação. 
Embalagem a vácuo de 
1 kg. 

1 

574 

  

14 Café Solúvel 
Granulado: 100% puro, 
com selo da ABIC, selo 
de pureza. Extrato 
aquoso de café torrado, 
aspecto grânulos. Cor 
marrom, sabor e odor 
característico do 
produto. Embalagem de 
200gr 

1 

318 

  

15 Caldo de galinha: 
preparada a partir de 
matérias primas sã, 
limpa e de boa 
qualidade. Constituído 
basicamente de carne 
de frango desidratada, 
liofilizada ou em pó, sal, 
amido de milho, 
gordura vegetal e 
condimentos, podendo 
conter corante natural, 
livre de matéria terrosa, 
parasitos, larvas e 

1 

144 
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detritos animais e 
vegetais. Caixa 
contendo 24 (vinte e 
quatro) cubos. 

16 Canela em rama: pote 
de 17 g. 

1 
24 

  

17 Chá: sabores diversos, 
para uso alimentício. 
Caixa com no mínimo 
10 saquinhos. 

1 

816 

  

18 Chá: sabor Endro. 
Pacote de no mínimo 
15 g. 

1 

180 

  

19 Chá: sabor Camomila. 
Pacote de no mínimo 
15 g. 

1 

180 

  

20 Chocolate Granulado: 
de boa qualidade. 
Pacote de 1 kg. 

1 

60 

  

21 Coco Ralado: 
desidratado, 
parcialmente 
desengordurado. 
Pacote com peso 
líquido de 100 g. 

1 

120 

  

22 Creme de Leite: 
embalagem com no 
mínimo 200 g. 

1 

300 

  

23 Creme de Leite tipo 
nata 

1 
180 

  

24 Doce de Frutas: 
sabores diversos, 100% 
puro, textura 
homogênea, pasta 
compacta. Embalagem 
contendo, no mínimo 2 
kg. 

1 

72 

  

25 Doce de Leite em 
pasta: 100% puro, 
produção caseira, sem 
adição de produtos 
químicos, textura 
homogênea, pasta 
compacta. Embalagem 
contendo, no mínimo 1 
kg. 

1 

65 

  

26 Ervilha em conserva: 
drenada, apresentação, 
aspecto, cheiro, sabor e 

1 

396 
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cor peculiares ao 
produto, isento de 
ranço e de outras 
características 
indesejáveis. Lata de 
folhas de flandres, com 
verniz sanitário, 
embalagem de no 
mínimo 200 g. 

27 Extrato de Tomate: 
massa consistente, cor 
vermelha, cheiro e 
sabor próprios, 
preparados com frutos 
maduros, sãos, sem 
pele e sementes. 
Embalagem: Lata de 
folhas de flandres, com 
verniz sanitário, peso 
líquido de 880 g. 

1 

276 

  

28 Farinha de Mandioca: 
amarela, de 
primeira,embalagem de 
500 g. 

1 

36 

  

29 Farinha de milho: 
enriquecida com ferro e 
ácido fólico (vitamina 
B9), fabrica a partir de 
matérias primas sãs e 
limpas. Produto obtido 
pela ligeira torração do 
grão de milho, 
desgerminado ou não, 
livre de matéria terrosa, 
parasitos, larvas e 
detritos animais e 
vegetais, não podendo 
estar fermentado, 
rançoso e ter, no 
máximo, 14% P/P de 
umidade. Pacote de 
polietileno atóxico, 
resistente, contendo 
peso líquido de 1 kg. 

1 

72 

  

30 Farinha de trigo 
especial: obtidos a 
partir de grãos 
desgerminados, sãos e 
limpos, isentos de 

1 

480 
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matéria terrosa e em 
perfeito estado de 
conservação. Não 
poderá estar úmida, 
fermentada ou rançosa. 
Aspecto de pó fino, cor 
branca, cheiro próprio. 
Pacote com peso 
líquido de 5 kg. 

31 Feijão preto tipo 1: 
isento de matéria 
terrosa, de parasitas, 
de detritos animais ou 
vegetais, pedaços de 
grãos ardidos, 
brotados, chochos, 
imaturos, mofados, 
carunchados, safra 
nova. Embalagem: 
pacote polietileno 
atóxico, peso líquido 1 
kg. 

1 

720 

  

32 Fermento Biológico 
Seco: instantâneo, para 
fermentação de pães e 
massas, composto de 
saccharomyces 
ceravisae e agente de 
reidratação. 
Embalagem à vácuo. 
Peso líquido de 500 g. 
validade mínima de 12 
meses. 

1 

96 

  

33 Fermento químico em 
pó: para bolo. 
Embalagem primária 
com peso de 250 g. 
embalagem secundária: 
caixa de papelão 
reforçada. Validade 
mínima de 06 meses. 

1 

216 

  

34 Gelatina em pó: 
sabores diversos, que 
com a simples adição 
de água e após 
resfriamento, adquire 
aspecto e consistência 
gelatinosa. Ausência de 
sujidade, parasitos e 

1 

360 
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larvas. Embalagem 
(caixa/pote) de 500g. 

35 Leite Condensado: 
embalagem de 395 g. 

1 
312 

  

36 Leite em pó integral: 
produto obtido por 
desidratação do leite de 
vaca integral e apto 
para a alimentação 
humana mediante 
processos 
tecnologicamente 
adequados. Fabricado 
a partir de matéria 
prima selecionada, 
isento de matéria 
terrosa, parasitos, 
larvas e detritos 
animais e vegetais. 
Livre de umidade e 
fermentação. Sem 
adição de soro de leite. 
Aspecto: pó uniforme, 
sem grumos; cor: 
branco amarelado; odor 
e sabor: agradável, não 
rançoso, semelhante ao 
leite fluído. Embalagem: 
metalizado. Peso 
líquido de 1 kg. 

1 

60 

  

37 Leite Integral de vaca: 
homonegeneizado, 
submetido ao processo 
de ultrapasteurização 
UHT, envasado sob 
condições assépticas 
em embalagens 
esterilizadas e 
hermeticamente 
fechadas. O produto 
deverá estar de acordo 
com as especificações 
gerais do regulamento 
técnico de identidade e 
qualidade de leite UHT, 
fixado pela portaria nº 
370 de 04/09/07, MAA 
características 
sensórias: aspecto 

1 

2460 
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líquido, cor branca, 
odor e sabor 
característico, sem 
sabores nem odores 
estranhos. Não deve 
conter qualquer tipo de 
impureza ou elemento 
estranho. Ausência de 
conservadores e de 
formaldeído. 
Embalagem de 1 litro. 

38 Maionese: tradicional, 
embalagem de 1 kg. 

1 
72 

  

39 Massa p/sopa c/ovos - 
cabelo de anjo: 
fabricada a partir de 
matérias primas 
selecionada, sã, limpa e 
de boa - 500g. 

1 

60 

  

40 Milho Verde em 
conserva: 
apresentação, aspecto, 
cheiro, sabor e cor 
peculiares ao produto, 
isento de ranço e de 
outras características 
indesejáveis. Lata de 
folhas de flandres, com 
verniz sanitário, 
embalagem de no 
mínimo 200 g. 

1 

420 

  

41 Noz Moscada moída: 
fabricada a partir de 
matérias primas 
selecionada. 
Apresentação, aspecto, 
cheiro, sabor e cor 
peculiares ao produto, 
isento de ranço e de 
outras características 
indesejáveis. Pote de 
polietileno atóxico 
resistente, com peso 
líquido mínimo de 70 g. 

1 

29 

  

42 Óleo refinado de soja: 
tipo 01, preparado a 
partir de grãos de soja 
são e limpos. Frasco de 
900 ml. Embalagem pet 

1 

636 
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com absorvedores de 
UV. 

43 Orégano: tempero, 
embalagem de 500 g. 

1 
29 

  

44 Pêssego em calda: 
peso líquido mínimo de 
800 g. 

1 

47 

  

45 Pipoca: tipo 01, os 
grãos poderão ter 
formato achatado ou 
pontiagudo. Deverá ser 
de colheita recente e 
possuir, no máximo, 
15% de umidade. 
Pacote de polietileno 
atóxico, resistente, com 
peso líquido a partir de 
500 g. 

1 

84 

  

46 Polvilho Azedo: 
fabricada a partir de 
matérias primas sã e 
limpa. Produto livre de 
matéria terrosa, 
parasitos, larvas e 
detritos animais e 
vegetais. Pacote de 
polietileno atóxico, 
resistente, contendo 
peso líquido de 500 g. 

1 

36 

  

47 Polvilho Doce: 
fabricada a partir de 
matérias primas sã e 
limpa. Produto livre de 
matéria terrosa, 
parasitos, larvas e 
detritos animais e 
vegetais. Pacote de 
polietileno atóxico, 
resistente, contendo 
peso líquido de 500 g. 

1 

36 

  

48 Sal refinado de mesa: 
iodado. Cloreto de 
sódio extraído de fontes 
naturais, recristalizado, 
com teor mínimo de 
98,5% de cloreto de 
sódio sobre a 
substância seca, 
adicionado de 

1 

180 
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antiumectante e iodo. 
Características 
sensoriais: cristais de 
granulação uniforme, 
não devendo estar 
pegajoso ou 
empedrado, cor branca, 
inodoro, sabor 
característico (salino). 
Pacote de polietileno 
atóxico, resistente, 
termossoldado, peso 
líquido de 1 kg. 

49 Sal amoníaco: 
fabricada a partir de 
matérias primas 
selecionada. 
Apresentação, aspecto, 
cheiro, sabor e cor 
peculiares ao produto, 
isento de ranço e de 
outras características 
indesejáveis. Pote de 
polietileno atóxico 
resistente, com peso 
líquido mínimo de 80 g. 

1 

12 

  

50 Seleta de Legumes: 
cozida a vapor, 
contendo batata, 
cenoura e ervilha. Lata 
de folhas de flandres, 
com verniz sanitário, 
embalagem de no 
mínimo 200 g. 

1 

264 

  

51 Suco natural: Sabor 
laranja - 1 lt 

1 
900 

  

52 Suco natural: Sabor 
Uva -1 lt 

1 
900 

  

53 Suco em pó: artificial, 
colorido artificialmente, 
adoçado, sabores 
diversos. Pacote 
atóxico, resistente, com 
peso líquido de 1 kg. 

1 

156 

  

54 Suco em pó: artificial, 
colorido artificialmente, 
adoçado, sabores 
diversos. Pacote 
atóxico, resistente, com 

1 

96 
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peso líquido de 120 g. 

55 Tempero completo - s/ 
pimenta: fabricada a 
partir de matérias 
primas selecionada. 
Apresentação, aspecto, 
cheiro, sabor e cor 
peculiares ao produto, 
isento de ranço e de 
outras características 
indesejáveis. Pote de 
polietileno atóxico 
resistente, com peso 
líquido mínimo de 1 kg. 

1 

44 
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ANEXO II 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2014 

REGISTRO DE PREÇOS 
 

SECRETARIA ENDEREÇO FONE 

Prefeitura – Centro 
Administrativo 

Av. Alto Jacuí, N° 840 
 

54 3332-2600 

Secretaria da Saúde Rua Dr. Otto Sthal, 469. 54 3332-4122 

SMECD Av. Waldomiro Graeff, nº 990, 2º piso. 54 3332-3388 

Secretaria de Obras Av. Guilherme Augustin, nº 2280. 54 3332-3303 

Secretaria de 
Assistência Social 

Rua Capitão João Viau, nº 515. 54 3332-1233 

Secretaria de 
Desenvolvimento, 
Agricultura e Meio 
Ambiente. 

Av. Dr. Waldomiro Graeff, nº 947. 54 3332-3177 
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ANEXO III 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2014 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: ...../2014 

 

Aos..............dias do mês de .............................do ano de dois mil e quatorze, nas dependências 

do Centro Administrativo Municipal, situada na Av. Alto Jacuí, nº 840, o Município de Não-Me-

Toque, Sr. Antonio Vicente Piva, nos termos do art. 15 da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, 

em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial 39/2014, para 

REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação da Comissão de Licitação, homologada em ...... de 

................... de 2014, e publicada no Jornal A FOLHA, em ..... de ........... de 2014, resolve 

REGISTRAR OS PREÇOS das empresas com preços mais vantajosos, por item, observadas as 

condições do Edital que rege o Pregão, aquelas enunciadas abaixo e nos itens que se seguem. 

 Itens .........................: Empresa........................................., CNPJ 

nº..............................................., endereço.........................................., bairro........................, 

cidade.................................../......, representada neste ato, por seu representante legal, 

Sr..............................................., portador do RG nº..............................., CPF 

nº.....................................  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 

1.1. A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de Gêneros Alimentícios 

para as Secretarias do Município. 

1.2. Os produtos serão requisitados de acordo com a necessidade e conveniência de cada 

secretaria. 

1.3. A existência de preços registrados não obriga este Município a contratar, sendo facultada a 

realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do 

registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

1.4. O prazo de vigência da presente Ata é de 01 (um) ano a contar da data de sua assinatura. 

1.5. Para os produtos de origem animal, a CONTRATADA deverá apresentar, no momento da 

entrega, o REGISTRO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA e para os grãos, deverá 

apresentar, também no momento da entrega, LAUDO DE INEXISTÊNCIA DE AFLATOXINA, de 

conformidade com a Lei Estadual 11.437 de 13.01.2000. 
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1.6. Os alimentos não perecíveis deverão ter validade igual ou superior a 06 (seis) meses na 

data da entrega. 

1.7. Os alimentos deverão ser entregues diretamente em cada secretaria, sendo que os mesmos 

deverão ser carregados por funcionários da empresa CONTRATADA ou terceirizada pela 

mesma. 

 

CLAÚSULA SEGUNDA – QUALIDADE DOS PRODUTOS 

2.1 Os produtos devem ser obtidos, processados, embalados, armazenados, transportados e 

conservados em condições que não produzam, desenvolvam e ou agreguem substâncias físicas, 

químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde do consumidor. 

2.2 Em cada entrega, o veículo deverá estar em perfeitas condições de higiene e conservação, 

garantindo a integridade e a qualidade do produto final de modo a impedir a contaminação e 

deterioração desses. Não é permitido o transporte de substâncias tóxicas, animais, pessoas e 

substâncias estranhas juntamente com o alimento. 

2.4 Em cada entrega serão avaliados o produto quanto: 

     - Ao rótulo: deverá ser declarado no rótulo da embalagem: marca, nome e endereço da 

empresa/ou empacotador, prazo de validade (deverá estar de acordo com a especificação do 

edital e com 90% de vida útil no ato da entrega), quantidade, registro no órgão competente e 

procedência e outras especificações de acordo com legislação vigente. 

     - A integridade da embalagem: bem lacrada, com ausência de perfurações, microfuros e 

limpas. 

     - A qualidade do produto: se o produto encontra-se dentro das especificações descritas acima 

e se está de acordo com a legislação vigente. 

     - Caso a mercadoria não atender a todos esses critérios descritos no documento, a 

mercadoria será devolvida, e deverá ser substituída pela contratada, no prazo de no máximo 5 

dias úteis. 

     - Fica sob responsabilidade de cada secretaria a fiscalização da entrega dos produtos 

(qualidade/quantidade) e o cumprimento dos prazos de entrega. Isto não isenta a contratada da 

reposição do produto caso este sofra modificações, durante a sua vida útil. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

3.1 Os fornecedores dos gêneros alimentícios serão responsáveis pela qualidade físico-química, 

sanitária dos produtos licitados; 
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3.2 Todos os alimentos deverão conter rotulagem, inclusive a nutricional, em conformidade com 

a legislação em vigor; 

3.3 Os fornecedores deverão comprovar, junto às autoridades sanitárias locais, que possuem 

instalações compatíveis com o produto que o licitante se propõe a fornecer; 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 

4.1. Sempre que julgar necessário, este Município solicitará, durante a vigência da respectiva 

Ata de Registro de Preços, o fornecimento dos produtos registrados, na quantidade que for 

preciso, mediante a expedição de Pedido de Empenho ou Nota de Empenho ou Termo de 

Autorização. 

4.2. Os produtos que vierem a ser adquiridos deverão ser entregues imediatamente ou no prazo 

de até 05 (cinco) dias, a contar da requisição dos mesmos. 

4.3. Verificada a não conformidade de algum dos requisitos, o licitante, beneficiário deverá 

promover as correções necessárias no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sujeitando-se 

às penalidades previstas neste edital, bem como a responsabilizar-se pela qualidade dos 

produtos, especialmente para efeito de substituição, no caso de não atendimento ao solicitado. 

4.4. A autorização de Fornecimento/ Ordem de Compra/Nota de Empenho será enviada via fac-

símile/e-mail ao fornecedor, o qual deverá confirmar o recebimento no prazo de 01 (um) dia. 

Caso a empresa não possua aparelho de fac-símile/e-mail, a autorização de Fornecimento 

deverá ser retirada junto à Secretaria solicitante, no prazo de 01 (um) dia, contado a partir da 

convocação. 

4.5. O prazo para confirmação do recebimento ou para retirada da Autorização de Fornecimento 

poderá ser prorrogada por uma vez, por igual período, quando solicitado pela empresa 

adjudicatória durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo 

Município. 

4.6. A não confirmação do recebimento ou a não retirada da autorização de Fornecimento no 

prazo previsto, bem como a constatação da situação irregular da empresa adjudicatária quanto 

às contribuições previdenciárias (INSS), aos tributos e contribuições federal (SRF) e Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (CEF) por ocasião do empenho da despesa, implicará aplicação 

de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da Autorização de Fornecimento, sem prejuízo de 

outras penalidades cabíveis, conforme item do edital. 

 

CLAÚSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO: 
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5.1. Quando da entrega dos materiais, o Município verificará através do servidor responsável 

pela secretaria a qualidade e quantidade conforme o pedido. 

5.2. A Detentora fica obrigada a atender todas as Autorizações de Fornecimento efetuadas 

durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 

5.3. Nos preços unitários ora registrados já estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, 

bem como os impostos incidentes, ficando certo de que o Município nenhum outro ônus caberá 

além do pagamento do preço constante na Tabela Anexa que faz parte integrante desta Ata. 

5.4. No texto da Nota Fiscal, deverão constar, obrigatoriamente, o objeto da licitação, os valores 

unitários e totais e número do processo que deu origem à aquisição. 

5.5. Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância impeditiva, o recebimento ficará 

suspenso, até que a empresa tome as medidas saneadoras necessárias. 

5.6. Eventual atraso nos pagamentos não isentará em qualquer hipótese a detentora da presente 

Ata do cumprimento das responsabilidades avençadas, nem impedirão a aceitação de novos 

pedidos. 

5.7. O pagamento será efetuado contra empenho em até 07 (sete) dias úteis da entrega do 

material e recebimento da Nota Fiscal vistada pela Secretaria solicitante.  

5.8. Os preços que vierem a constar na Autorização de Fornecimento, não poderão sofrer 

alteração ou reajustamento. 

5.9. O preço do valor registrado não sofrerá qualquer tipo de correção ou reajuste durante a 

vigência do presente termo. 

5.10. O beneficiário do registro de preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o 

equilíbrio econômico dos preços vigentes através de solicitação formal, desde que acompanhado 

de documentos que comprovem a procedência do pedido. Até a decisão final da Administração, 

a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da 

documentação comprobatória, o fornecimento do serviço, quando solicitado pela administração, 

deverá ocorrer normalmente, pelo preço registrado em vigor. 

5.11. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a 

diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de 

mercado vigente à época. 

5.12. O Município, quando ocorrer, poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos 

preços registrados garantido à prévia defesa do beneficiário do registro, e de conformidade com 

os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem 
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a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo 

preço fixado será válido a partir da publicação. 

 

CLAUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES: 

6.1. Pelo inadimplemento das obrigações sejam na condição de participante do pregão ou de 

contratante, as licitantes, conforme a infração estará sujeitas às seguintes penalidades: 

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de 

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor 

estimado da contratação; 

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos;  

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito 

de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor 

estimado da contratação; 

 d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e 

sem prejuízo ao resultado: advertência; 

 e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 05 (cinco) dias, após os 

quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor 

atualizado do contrato; 

 f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante 

não adimplido do contrato; 

 g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

 h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 

inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 

Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

6.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

6.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

 

CLAÚSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
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7.1. A Ata do Registro de Preços poderá ser suspensa ou cancelada de pleno direito, facultada a 

defesa do interessado, no prazo de cinco dias úteis, nos seguintes casos: 

I – Pela Administração, quando: 

 a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que der origem ao 

registro de preços; 

 b) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não tenha 

retirado o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua 

justificativa; 

 c) o fornecedor der causa à recisão administrativa de contrato decorrente do registro de 

preços; 

 d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do 

registro de preços; 

 e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 

 f) por razões de interesse público, devidamente fundamentado; 

II – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado 

de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços. 

7.2. A comunicação do cancelamento ou da suspensão do preço registrada, nos casos previstos 

no inciso I deste artigo, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se 

comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços. 

7.3. A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o eximirá da 

obrigação de contratar com a Administração, se apresentada com antecedência de 15 dias da 

data da convocação para firmar contrato de fornecimento ou de prestação de serviços pelos 

preços registrados, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no 

instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido. 

 

CLAÚSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 

8.1. Cabe à Administração Municipal proceder à fiscalização rotineira do material recebido, 

quanto à quantidade, ao atendimento de todas as especificações e horários. 

8.2. Os fiscais da Administração Municipal estão investidos do direito de recusar, em parte ou 

totalmente, as peças que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo 

entregue fora do horário preestabelecido. 

 

CLAÚSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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9.1. A detentora da Ata de Registro de Preços deverá comunicar à Prefeitura, toda e qualquer 

alteração nos dados cadastrais, para atualização. 

9.2. As interessadas devem ter pleno conhecimento de todas as disposições desta Ata, não 

podendo invocar nenhum desconhecimento como impeditivo do cumprimento de sua proposta 

ou de perfeito cumprimento da Ata. 

9.3. Na hipótese do fornecedor primeiro classificado ter seu registro cancelado, poderão ser 

convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 

prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, independentemente da 

cominação previsto no art. 81 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

9.4. Observados os critérios e condições estabelecidos na presente Ata, a Administração poderá 

comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que 

razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de 

fornecimento compatível com o solicitado pela Administração, observado às condições do Edital 

e o Preço Registrado. 

9.5. O Município não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do 

beneficiário do preço registrado/contratado para outras entidades, sejam técnicos ou quaisquer 

outros. 

9.6. O Registro de Preços poderá ser cancelado ou suspenso pela Administração, por interesse 

público ou por fatos supervenientes que vierem acontecer a qualquer momento, desde que 

amplamente justificado, sem que caibam quaisquer direito ou indenização. 

9.7. Fica eleito o foro de Não-Me-Toque, para dirimir quaisquer questões oriundas da presente 

Ata de registro de Preços. 

9.8. E, por estarem justas e contratadas, assinarem as partes o presente instrumento, em quatro 

vias de igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o 

que dão por bom, firme e valioso. 

NÃO-ME-TOQUE/RS, .... DE ........ DE 2014. 

 

                     TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER 

Prefeita Municipal 

 

 

Sr. ...................................................... 

Representante empresa.................. 
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ANEXO AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL _____/____ 
                        

 
 

DECLARAÇÃO 
 
                                                            
________________________________inscrito no CNPJ n.º 
_____________________, por intermédio de seu representante legal o (a) 
Sr.(a) _______________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 
______________________e do CPF n.º _______________________, 
declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, de 21 de 
junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 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. 
 
 

                                 _______________________,____de____________de 
2014 

 
                                                                            

__________________ 
                                                                  (representante legal) 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº _____/2014 

 
_____________________, empresa brasileira, estabelecida na Rua ____________nº 
___, bairro _____________, na cidade de _________________/RS, inscrita no CNPJ 
nº___________________, neste ato, representada pelo (a) SR 
(A)__________________inscrito(a) CPF_______________, RG______________, vem 
declarar para fins de participação no Edital de Pregão Presencial nº ____/2014, que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
 

_______________, ____de _________de 2014 
 
 

___________________________ 
Assinatura do Responsável 
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