PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO
Secretaria da Fazenda
Licitações e Contratos

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2020
PARA REGISTRO DE PREÇOS

Licitações exclusivas às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006.

Município de Formigueiro - RS
Gabinete do Prefeito
Secretaria Municipal da Administração
Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social
Hospital Municipal Dr. Pedro Calil
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Eventos
Edital de Pregão nº 25/2020
Tipo de julgamento: menor preço por item
Processo nº 1194/2020

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO - RS, no uso de suas atribuições,
torna público, para conhecimento dos interessados, que às 08:30 horas, do dia 21 do mês
de setembro do ano de 2020, na sala de reuniões do Setor de Licitações e Contratos, localizada na Avenida João Isidoro nº 222, se reunirão a Pregoeira e a Equipe de Apoio, designados pelas Portarias nº 11.684 de 29 de janeiro de 2019 e 12.245 de 17 de janeiro de
2020, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a
contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios, com a entrega parcelada dos bens descritos nos itens do nº 01 ao item nº 110, processando-se essa licitação
nos termos da Lei Federal n.º 10.520/2002, da Lei Complementar nº 123/2006, com as alterações da Lei Complementar nº 147/2014, e do Decreto Municipal nº 2.119/2016, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/1993.
A presente licitação será exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº
123/2006, nos termos do seu art. 48, inciso I, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014.

Página 1 de 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO
Secretaria da Fazenda
Licitações e Contratos

1. DO OBJETO:
1.1.

Constitui objeto da presente licitação a contratação para o fornecimento dos seguin-

tes produtos:
Item

Descrição

1

ADOÇANTE DIETÉTICO
FRASCO COM 100 ML

2

Unid.
-

Quant. Valor Unit. (R$)

Valor Total (R$)

Un

38

5,50

209,00

AMIDO DE MILHO PACOTE
DE 1 KG

Kg

360

7,35

2.646,00

3

ARROZ TIPO 1, PCT 5 KG

Pct

730

16,40

11.972,00

4

AÇUCAR PACOTE DE 5 KG

Pct

585

14,45

8.453,25

5

ALFACE DE 1º QUALIDADE,
LISA OU CRESPA, VERDE,
NOVA, FOLHAS FIRMES, NÃO
PODERÁ ESTAR MURCHA,
INTEGRA, TAMANHO MÉDIO.
EMBALAGEM: EM SACOS
PLÁSTICOS RESISTENTES,
CONFORME
QUANTIDADE
SOLICITADA, APRESENTANDO NA EMBALAGEM ETIQUETADA DE PESAGEM.

Pct

215

2,88

619,20

6

ALHO NACIONAL

Kg

50

39,00

1.950,00

7

ARROZ POLIDO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG

Pct

15

16,40

246,00

8

ARROZ TIPO 2, PACOTE DE 5
KG

Pct

250

14,65

3.662,50

9

AVEIA EM FLOCOS FINOS,
PACOTE DE 250 G

Pct

30

4,98

149,40

10

ABACAXI PEROLA, TAMANHOS MÉDIO A GRANDE.

Un

100

6,58

658,00

11

APRESUNTADO,
FATIADO,
SEM CAPA DE GORDURA,
EMBALAGEM DE 500 GRAMAS.

Kg

95

16,00

1.520,00

12

AMENDOIM COM CASCA PACOTE COM 500GR

Pct

10

7,11

71,10

13

BISCOITO INTEGRAL, PACOTE COM 400 G

Pct

510

6,38

3.253,80
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14

BISCOITO SALGADO TIPO
CREAM CRAKER COM GERGILIM PACOTE DE 400GR

Pct

370

5,12

1.894,40

15

BOLACHA DOCE
PACOTE DE 400G

Pct

20

4,51

90,20

16

BOLACHÃO, PACOTE COM
400 G

Pct

610

7,14

4.355,40

17

BANANA PRATA

Kg

200

5,00

1.000,00

18

BATATA DOCE BRANCA

Kg

110

4,18

459,80

19

BATATA INGLESA

Kg

500

4,52

2.260,00

20

BETERRABA SEM FOLHAS

Kg

250

4,12

1.030,00

21

BISCOITO CASEIRO, COM
FARINHA DE MILHO, PACOTE
DE 01 KG.

Pct

530

15,50

8.215,00

22

BRÓCOLIS VERDE

Un

100

7,05

705,00

23

BOLACHA
CASEIRA
DE
CHOCOLATE E MEL SEM
CONSERVANTES. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG
PRAZO DE VALIDADE DE NO
MÍNIMO 60 DIAS A CONTAR
DA ENTREGA DOS PRODUTOS. BISCOITO NCROCANTE
CONTENDO MÁXIMO POR
100GR 10% DE GORDURAS
TOTAIS E INSENSO DE
GORDURAS TRANS.

Pct

250

19,48

4.870,00

24

CAFÉ TORRADO E MOÍDO
PACOTE DE 500GRS

Pct

440

15,05

6.622,00

25

CHÁ DE FRUTAS VERMELHAS, CAIXA COM 10 SACHES

CX

470

5,30

2.491,00

26

CHÁ PRETO, CAIXA COM 10
SACHÊS

CX

50

5,30

265,00

27

CHÁ DE MAÇÃ CAIXA COM
10 SACHES

CX

330

5,30

1.749,00

28

CHÁ DE MORANGO CAIXA
COM 10 SACHES

CX

360

5,30

1.908,00
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29

CHÁ DE ABACAXI
COM 10 SACHES

30

CAIXA

CX

130

5,30

689,00

CHOCOLATE EM PÓ PACOTE
DE 1 KG

Pct

275

20,62

5.670,50

31

CARNE DE FRANGO COXA E
SOBRE COXA SEM DORSO,

Kg

2.350

7,76

18.236,00

32

CARNE DE FRANGO - PEITO

Kg

1.715

9,48

16.258,20

33

CARNE MOIDA DE 2ª, EMBALAGEM DE 1 KG

Kg

1.030

24,30

25.029,00

34

CHOCOLATE GRANULADO

Pct

15

5,99

89,85

35

CARNE MOIDA DE 1ª

Kg

900

30,50

27.450,00

36

CEBOLA

Kg

870

5,80

5.046,00

37

CENOURA

Kg

300

4,25

1.275,00

38

CHUCHU

Kg

300

4,55

1.365,00

39

COUVE FLOR

Un

300

6,00

1.800,00

40

CAFÉ SOLUVEL, LATA COM
200 G

Un

200

16,30

3.260,00

41

CANELA MOÍDA,
GEM DE 25 G

Un

250

7,48

1.870,00

42

COLORÍFERO, EMBALAGEM
DE 500G.

Un

155

12,93

2.004,15

43

CARNE BOVINA DE PALETA
MACIA

Kg

500

25,55

12.775,00

44

CARNE DE PALETA SEM OSSO

Kg

50

25,55

1.277,50

45

CREME VEGETAL POTE DE
500GR

Un

250

5,08

1.270,00

46

CARNE BOVINA TIPO FERVIDO, KG, SEM "TUTANO",
COM PERCENTUAL MAIOR
DE CARNE DO QUE OSSO

Kg

20

6,50

130,00

47

CREME DE LEITE EMBALAGEM DE 200GR

CX

20

3,09

61,80
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48

COCO EM FLOCOS PACOTE
DE 100G

Pct

20

5,22

104,40

49

CHÁ DE MAÇÃ COM CANELA
CX COM 10 SACHES

CX

50

4,80

240,00

50

DOCE DE LEITE PURO EMBALAGEM 3,8 KG

Pct

02

71,50

143,00

51

ERVILHA EM CONSERVA 200
G

Un

530

2,89

1.531,70

52

EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM DE 350G

Un

1.350

4,58

6.183,00

53

ERVA DOCE, EMBALAGEM
COM 20 G

Un

85

4,60

391,00

54

FARINHA DE MILHO, MÉDIA,
PACOTE DE 1 KG

Pct

370

3,07

1.135,90

55

FARINHA DE TRIGO TIPO 1
PCT DE 5KG

Pct

370

10,00

3.700,00

56

FEIJÃO PRETO PCT DE 1 KG
TIPO 1

Kg

970

7,16

6.945,20

57

FERMENTO INSTANTÂNEO,
EMBALAGEM DE 125 GRAMAS

Un

230

7,38

1.697,40

58

FERMENTO QUÍMICO,
BALAGEM DE 100G

Un

440

4,75

2.090,00

59

FARINHA DE AVEIA EMBALAGEM DE 200GR

Pct

150

4,95

742,50

60

FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 1KG

Kg

50

4,23

211,50

61

FIBRA DE TRIGO, PACOTE
DE 200 G

Pct

50

8,99

449,50

62

GELATINA EM PÓ 45 GRAMAS, SABORES DIVERSOS

CX

815

1,63

1.328,45

63

GOIABADA EMBALAGEM DE
350G

Un

15

4,36

65,40

64

LEITE LONGA VIDA (UHT)
EMBALAGEM DE 01 LITRO

Lt

3070

3,72

11.420,40

65

LEITE EM PÓ INTEGRAL PACOTE DE 1KG

Kg

210

32,00

6.720,00

66

LENTILHA EMBALAGEM DE
500G

Pct

100

6,05

605,00
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67

68

69

LEITE CONDENSADO
GRAMAS

395

LINGUIÇA TIPO ITALIANA,
MISTA DE CARNE DE PORCO
E GADO
MACARRÃO COM OVOS, TIPO CABELO DE ANJO, PACOTE COM 500 G

CX

35

4,47

156,45

Kg

10

25,95

259,50

Pct

100

6,55

655,00

70

MACARRÃO COM OVOS PCT
DE 1 KG, TIPO TALHARIM

Kg

440

5,45

2.398,00

71

MARGARINA SEM SAL - POTE DE 500 G

PT

65

5,47

355,55

72

MASSA COM OVOS PCTO DE
1 KG, TIPO PARAFUSO

Kg

80

4,71

376,80

73

MILHO PARA PIPOCA PCT
500 GR

Pct

370

3,16

1.169,20

74

MILHO VERDE EM CONSERVA EMB.200GR

Un

630

3,04

1.915,20

75

MAÇÃ NACIONAL

Kg

550

7,05

3.877,50

76

MAMÃO FORMOSA

Kg

450

6,88

3.096,00

77

MORANGA CABOTIA

Kg

600

4,25

2.550,00

78

MANGA

Kg

300

7,38

2.214,00

79

MACARRÃO COLORIDO PCT
DE 1 KG TIPO PARAFUSO

Pct

350

7,75

2.712,50

80

MANDIOCA DESCASCADA

Kg

15

8,15

122,25

81

MAIONESE SACHE 250 GR

SA

60

3,50

210,00

82

MASSA PARA PASTEL FRITO
TIPO PASTELINA 500 GR

Pct

10

6,08

60,80

83

NOZ MOSCADA EM PÓ, UNIDADE DE 25 G

Un

50

5,00

250,00

84

ÓLEO DE SOJA LATA DE
900ML

Un

810

5,07

4.106,70

85

OVOS DE GALINHA VERMELHOS

Dz

1.466

6,88

10.086,08
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86

ORÉGANO,
COM 100 G

87

EMBALAGEM

Un

205

8,50

1.742,50

PÃO CASEIRO TIPO SANDUÍCHE PCT 500GR

Pct

575

5,20

2.990,00

88

PÃO
TIPO
QUENTE 70 GR

Kg

780

17,50

13.650,00

89

PIMENTÃO VERDE

Kg

1

8,95

8,95

90

PÃO TIPO FRANCÊS DE FARINHA DE TRIGO, UNIDADE
DE 20G

Kg

80

17,50

1.400,00

91

PÃOZINHO DE QUEIJO

Un

300

2,00

600,00

Un

8

7,99

63,92

Kg

235

9,33

2.192,55

92

93

CACHORRO

PEPINO EM CONSERVA, EMBALAGEM PESO LIQUIDO DE
500G
REFRESCO EM PÓ, PACOTE
DE 1KG, SABORES LARANJA,
ABACAXI E UVA

94

ROSCA DE CACHAÇA, EMBALAGEM DE 400 GRAMAS

Pct

825

7,50

6.187,50

95

REPOLHO

Un

160

6,75

1.080,00

96

SARDINHA EM MOLHO DE
TOMATE, LATA DE 250 G

LTA

270

8,20

2.214,00

97

SAL FINO IODADO, PCT 1 KG

Pct

255

1,40

357,00

98

SAGU PCT 500GR

Un

350

4,64

1.624,00

99

SALAMONÍACO EMBALAGEM
80GR

Pct

102

3,95

402,90

100

SALSICHA A GRANEL 1 KG

Kg

220

10,45

2.299,00

Un

1.400

0,95

1.330,00

Un

1.400

0,95

1.330,00

Un

1.200

0,95

1.140,00

101

102

103

SALGADINHO TIPO COXINHA
FRITO
RECHEADO
COM
FRANGO
SALGADINHO TIPO RISOLIS
FRITO COM RECHEIO DE
FRANGO
SALGADINHO TIPO PASTEL
ASSADO SUÍÇO (PRESUNTO
COM ABACAXI)
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104

105

106

SALGADINHO TIPO PASTELZINHO CASEIRO COM RECHEIO DE CARNE MOÍDA
SALGADINHO TIPO PASTEL
ASSADO COM RECHEIO DE
FRANGO COM REQUEIJÃO
SALGADINHO TIPO PASTEL
ASSADO COM RECHEIO DE
FRANGO

Un

1.400

0,95

1.330,00

Un

1.300

0,95

1.235,00

Un

1.300

0,95

1.235,00

107

TOMATE

Kg

10

7,55

75,50

108

VAGEM

Kg

200

10,45

2.090,00

109

VINAGRE DE MAÇA EMBALAGEM DE 750 ML

Un

272

3,96

1.077,12

110

QUEIJO MUSSARELA

Kg

120

34,60

4.152,00

Valor total estimado: R$ 332.964,87 (trezentos e trinta e dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais com oitenta e sete centavos).

1.2. A entrega dos materiais deverá ser feita no seguinte endereço, em horário de expediente da Administração das 08h à 11h30min e das 13h30min às 17h:
- Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social: Avenida João Isidoro, nº 634, Centro,
CEP 97.210-000;
- Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Eventos: Rua Roberto Ziebell, nº
52, Centro, CEP 97.210-000;
- Prefeitura Municipal: Avenida João Isidoro, nº 222, Centro, CEP 97.210-000;
- Hospital Municipal: Rua Vereador Adelino Cardoso, nº 150, Centro, CEP 97.210-000.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
2.1. Poderão participar da presente licitação pessoas legalmente autorizadas a atuarem no
ramo pertinente ao objeto desta licitação e que apresentarem a documentação solicitada no
local, dia e horário informados no preâmbulo deste Edital.
2.2. Como condição para a participação neste certame, a licitante deverá apresentar, fora
dos envelopes de habilitação e propostas, no momento do credenciamento:
a) declaração firmada por seu representante, sob as penas da Lei, de que é beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006; e
b) declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.
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2.3. Se a licitante não apresentar as declarações escritas, previstas no item 2.2, seu Representante poderá fazê-las, de próprio punho, no momento do credenciamento.
2.4. Se a licitante encaminhar sua proposta, e não se fizer representar no momento do credenciamento, deverá encaminhar as declarações exigidas no item 2.2 deste edital fora dos
envelopes de habilitação e de propostas.
2.5. Não apresentadas as declarações, a licitante será impedida de participar da licitação.
2.6. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no nos itens 2.1 a
2.4 e no item 7 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 FORMIGUEIRO - RS
EDITAL DE PREGÃO Nº 25/2020
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA
PROPONENTE (NOME COMPLETO)
----------------------------------------------------------------AO MUNICÍPIO DE FORMIGUEIRO - RS
EDITAL DE PREGÃO Nº 25/2020
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE (NOME COMPLETO)

3.0. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:
3.1. 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.
3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de identidade.
3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser apresentada fora dos envelopes.
3.3. 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;
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;
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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.
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,
comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para
prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
3.3.1. 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.
3.3.2. 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.
3.4. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas aptas a participar do certame,
que comprovarem, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e
lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame;
3.5. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.
4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
4.1. 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 n.º 01 - PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO.
4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será
aceita a participação de nenhuma licitante retardatária.

5. DA PROPOSTA DE PREÇO:
5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta dias)
dias, deverá ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a
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última 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, marca, modelo, referências e demais
dados técnicos;
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) Nome do Representante Legal, CPF n.º, RG n.º, Endereço e Telefone n.º,
conforme modelo Anexo IV.
5.2. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no
máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver,
também em eventual contratação.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
6.1.Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a 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.
6.2. 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.
6.3. 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.
6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio
para determinação da ordem de oferta dos lances.
6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à
licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4.
6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades constantes no item 13 deste edital.
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6.8. 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.
6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o
pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.
6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
6.11. 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.
6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será
declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta
tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com
o preço de mercado.
6.13. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;
c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem
aos requisitos do item 5;
d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis.
6.13.1. 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.
6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no
edital.
6.15. 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.
6.16. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e
quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de
Licitações e Contratos deste Município, conforme subitem 14.1 deste edital.
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6.17. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.
7. DA HABILITAÇÃO:
7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos:
7.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358-02;

7.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.1.2.1. Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos referidos no item 7.1.2, a empresa que já os houver apresentado no momento do credenciamento, previsto item 3 deste edital.

7.1.3. REGULARIDADE FISCAL:
a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município,
se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;
b) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito
de Tributos e Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional), estadual e Municipal, sendo a última do domicílio ou sede da licitante;
c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede
do licitante;
d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede
do licitante;
e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
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f) Licença de Funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária Municipal, dentro da validade ou Protocolo de pedido de renovação.
7.1.4. REGULARIDADE TRABALHISTA:
a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

7.1.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data designada
para a apresentação do documento;
7.2. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída
pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o
objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade.
7.2.1. Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro esteja com o
prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou
anexá-lo, como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação.
7.3. A licitante que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e
trabalhista, previstos no item 7.1.3, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis,
a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame.
7.3.1. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma
motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
7.3.2. Ocorrendo a situação prevista no item 7.3, 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.
7.3.3. O benefício de que trata o item 7.3 não eximirá a licitante da apresentação de todos
os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
7.3.4. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.3, implicará na inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das penalidades previstas no item 13.1, alínea a, deste edital.
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7.4. 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 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.

8. DA ADJUDICAÇÃO:
8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.
8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção
de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante.

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
9.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de
recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso.

9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o
registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestaremse sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo
da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo.
9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão
pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.
9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato
recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazêlo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro
do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora.
10. DOS PRAZOS E DA GARANTIA:
10.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 03 (três) dias,
convocará a vencedora para assinar a Ata de Registro de Preços e/ou contrato, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
Página 15 de 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO
Secretaria da Fazenda
Licitações e Contratos

10.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez e pelo mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

10.3. O prazo de entrega dos materiais será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da emissão da
ordem de fornecimento.
10.4. O termo inicial da Ata de Registro de Preços será o de sua assinatura e o final ocorrerá em 12 (doze) meses.

11. DO RECEBIMENTO:
11.1. Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora deverá
promover as correções necessárias no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sujeitando-se
às penalidades previstas neste edital.
11.2. O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.
11.3. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

12. DO PAGAMENTO:
12.1. O pagamento será efetuado contra empenho, até o 5º dia útil, após a liquidação da
nota fiscal, por intermédio da tesouraria do Município e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, correndo a despesa na Dotação Financeira e Recurso Financeiro.
12.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de fornecimento, a
fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento
fiscal para pagamento.
12.3. O pagamento será efetuado no prazo máximo de 05 dias, após a entrega dos produtos.
12.4. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo
IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.
12.3.O pagamento será efetuado através de transferência bancária, para a Agência e número de Conta Corrente, citada na Proposta da participante, devendo ser preferencialmente no
Banco do Brasil ou Banrisul.
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13. DAS PENALIDADES:
13.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou
de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o
valor estimado da contratação.
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;
c) deixar de manter a proposta ou lance (recusa injustificada para contratar):
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa
de 10% sobre o valor estimado da contratação;
d) executar a Ata de Registro de Preços com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
e) executar a Ata de Registro de Preços com atraso injustificado, até o limite de
10 (dez) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de
0,5 % sobre o valor atualizado do contrato;
f) inexecução parcial da Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
g) inexecução total da Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar
e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
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 da Ata de Registro de Preços.
13.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
13.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade
ou inadimplência contratual.
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14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
14.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes
de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Formigueiro,
setor de Licitações, sito a Avenida João Isidoro, nº 222, ou pelos telefones (55) 3236-1200
ou fax (55) 3236-1215, no horário compreendido entre 08:00 às 11:30 e das 13:30 as 17:00
horas, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para
recebimento dos envelopes.
14.2. 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 Licitações.
14.3. 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.
14.4. 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.
14.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada, por tabelião ou
por servidor, ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.
14.6. As cópias extraídas da internet dos documentos referidos no item 7 serão tidas como
originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela
Administração.
14.7. 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.
14.8. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
14.9. 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).
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14.10. Fica eleito o Foro da Comarca de São Sepé para dirimir quaisquer litígios oriundos da
licitação e da Ata de Registro de Preços dela decorrente, com expressa renúncia a outro
qualquer, por mais privilegiado que seja.

Formigueiro - RS, 03 de setembro de 2020.

Jocelvio Gonçalves Cardoso
Prefeito Municipal
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ANEXO I
ATA Nº ...... /2020
REGISTRO DE PREÇOS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2020
PROCESSO Nº 1194/2020
Aos ....... dias do mês de......................... do ano de dois mil e vinte, na sede da Administração Central, o Município de Formigueiro, inscrito no CNPJ sob o n.º 97.228.126/0001-50, neste ato
representado pelo senhor Jocelvio Gonçalves Cardoso, Prefeito Municipal, doravante denominado
CONTRATANTE, nos termos do Art. 15 da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, e legislação complementar,
em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL nº 25/2020, Processo LC nº 1194/2020, para o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, por deliberação da Pregoeira e Equipe de Apoio e decisão do senhor Prefeito Municipal
que homologou o presente Processo em .... de ...... de 2020, resolve REGISTRAR OS PREÇOS das
Empresas, em primeiro lugar (es) por item, observadas as condições do Edital que rege o presente
Pregão e aquelas enunciadas nas Cláusulas que se seguem.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
I- Constitui objeto da presente licitação a contratação para o fornecimento dos seguintes produtos:
Item

Quant

Unid.

Descrição do bem

Marca

Valor unitário R$

Valor total R$

01
EMPRESA:
CNPJ nº
Endereço:
Representante legal:
Informações complementares: Fone, e-mail.
II- O cumprimento do fornecimento do objeto desta Ata deverá ser de acordo com as condições e características contidas no processo licitatório - Pregão Presencial nº 25/2020, com as propostas formuladas pelas empresas, Leis Federais n.º. 10.520/02 e 8.666/93, Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006, lei Complementar n.º 147, de 07 de agosto de 2014 e demais normas pertinentes e com
as cláusulas desta ata.
III- Após assinar esta Ata, a licitante classificada em primeiro lugar, bem como aquela que vier a substituí-la, deverá manter todas as condições de habilitação e propostas durante o período de vigência
deste documento, apresentando ao setor competente as certidões que vencerem no decurso do prazo de vigência deste certame.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS E PRAZO:
I- Os preços registrados neste processo terão validade pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da
data da assinatura desta Ata.
II- A empresa vencedora terá o prazo máximo de 03 (três) dias úteis para a assinatura da Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:
I- Os preços para o fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS será o constante da cláusula primeira, entendidos como justos e suficientes para a total execução do objeto.
CLÁUSUA QUARTA – DO GERENCIAMENTO DA ATA:
I- O gerenciamento da presente ata caberá ao Setor de Licitações e Contratos, nos termos do Art. 2º
do Decreto Municipal n.º 3528, de 01 de agosto de 2013.
CLAUSULA QUINTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
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I– A partir da assinatura desta Ata de Registro de Preços, o licitante se obriga a cumprir, na sua íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas e das regras constante do Edital, ao qual este instrumento se vincula.
II– A existência da Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar contratações que
dela poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de outras licitações para aquisição do objeto
licitado, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
III– O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o recebimento da Ordem de compra
ou da Nota de Empenho.
IV– O fornecedor fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência deste registro de preços, desde que não ultrapassem a estimativa de consumo anual estabelecida na proposta
financeira.
V– Durante a vigência deste registro, os preços dos materiais registrados poderão sofrer reequilíbrio,
que se dará através da redução ou suplementação em relação aqueles inicialmente contratados observados as condições previstas nas normas que regulamentam o procedimento licitatório, em especial o Decreto Municipal n.º 3.195/2012 e o instrumento convocatório.
VI– O cancelamento do registro dos preços poderá acontecer por iniciativa da Administração ou do
fornecedor, observadas as normas constantes do Art. 19 do Decreto n.º 3.195/2012.
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO:
I- O pagamento será efetuado contra empenho, após a entrega total do material, por intermédio da
Tesouraria do Município e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, correndo a despesa nas
seguintes Dotações Orçamentárias:
II- 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.
III- O pagamento será efetuado no prazo até o 5º (quinto) dias úteis a contar da liquidação da Nota do
Empenho.
IV- Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do
período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros
de 1% ao mês, pro rata.
V- O pagamento será efetuado através de transferência bancária, para a Agência e número de Conta
Corrente, citada na Proposta da participante, devendo ser preferencialmente no Banco do Brasil ou
Banrisul.
CLÁUSULA SETIMA – DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS:
I– Em princípio os preços contratados não sofrerão reajuste, em conformidade com o § 1º do art. 2º
da Lei Federal n.º 10.192, de 14/02/2001.
II– Fica ressalvada a possibilidade da concessão do reequilíbrio econômico-financeiro com base no
inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93 em face de fatos supervenientes após o início da vigência do registro dos preços em vista às condições de mercado aplicáveis à espécie. Para tanto, o fornecedor deverá formalizar e encaminhar à Administração Municipal/Setor de Licitações e Contratos, pedido de
reequilíbrio econômico-financeiro devidamente fundamentado e justificado, acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido, através de cópias de Nota Fiscal de aquisições
anteriores e Nota Fiscal com preço atual.
III– Após a análise da documentação para a concessão do reequilíbrio, a Administração deverá observar os demais preços do mercado e se for o caso, convocar o classificado em 2º lugar para abrir
negociação com relação aos novos preços solicitados pelo 1º colocado, quando esse poderá perder
sua posição.
IV– Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente tornar-se superior aqueles praticados no mercado, seja embasada em pesquisa de mercado ou no surgimento de quaisquer alterações conjunturais que tenham provocado redução dos preços do mercado atacadista, independentemente de solicitação da detentora da ata de registro de preços, a Administração, ou a quem ela delegar, poderá a qualquer tempo, rever e reduzir os preços registrados, (Artigos 16, 17 e 18 do Decreto
n.º 3.195/12).
CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA:
I – O produto objeto deste certame deverá ser entregue em parcelas, conforme solicitações da Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, no seguinte endereço: Secretaria Municipal da Saúde
e Assistência: Avenida João Isidoro, nº 634, Centro e CEP 97.210-000, Hospital Municipal, na Rua
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Vereador Adelino Cardoso, nº150, Secretaria da Administração, na Avenida João Isidoro, nº222 e na
Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Eventos, situado na Rua Roberto Ziebell, nº52 em horário de expediente da Administração das 8h à 11h30min das 13h30min às 17h, e deverá ocorrer somente após a emissão das respectivas Ordens de Compras ou Notas de empenho - documento imprescindível à garantia e segurança do fornecedor.
II- O fornecedor terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a emissão da Ordem de Compras
para fazer a entrega dos produtos. Poderá o fornecedor solicitar prorrogação justificada e fundamentada para o prazo de entrega.
III- O fornecedor se responsabiliza pela troca do produto quando não atendidas às especificações ou
quando em estoque ocorrer alteração do produto.
IV- Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora deverá promover as
correções necessárias no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.
V- O produto deverá ser transportado devidamente acondicionados, de forma a manter o bom estado
de conservação e evitar contaminações, preferentemente em caixas térmicas, limpas e vedadas ou
em veículo refrigerado.
VI- Caberá ao fiscalizador da Ata de Registro de Preços servidor ou servidora, designado através de
portaria, expedida pelo Sr. Prefeito Municipal, a responsabilidade da fiscalização da fiel execução da
ata de registro de preços, em especial quanto a conferência e conformidade das quantidades, da qualidade e integridade dos produtos recebidos.
CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DA ATA:
I- A empresa garante que o objeto será executado no prazo, na qualidade e nas quantidades solicitadas nas respectivas Ordens de Compras/Notas de Empenhos.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA INEXECUÇÃO DA ATA:
I- A Empresa reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no
Art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES:
I- Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante,
as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 5% sobre o valor estimado da
contratação/pedido de empenho;
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 ano;
c) deixar de manter a proposta ou lance (recusa injustificada para contratar): 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/pedido de empenho;
d) executar a Ata de Registro de Preços com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
e) executar a Ata de Registro de Preços com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez)
dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor
atualizado do contrato/pedido de empenho;
f) inexecução parcial da Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao
montante não adimplido do contrato/pedido de empenho;
g) inexecução total da Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato/pedido de empenho;
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/pedido de empenho.
II- As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
III- 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.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO VÍNCULO:
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I- Durante o prazo de validade do Registro de Preços, todos os atos praticados pelas partes, deverão
manter estrita observância ao Edital de Pregão Presencial n° 25/2020 e às normas que lhe deram
embasamento legal.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO:
I- Para dirimir quaisquer dúvidas porventura decorrentes da interpretação desta ata, fica eleito o foro
da comarca de São Sepé, com recusa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. Firmam as
partes este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, forma e efeito.
Formigueiro, …. de ........ de 2020.

Jocelvio Gonçalves Cardoso
Prefeito Municipal

Empresa vencedora
CNPJ nº
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ANEXO II

MINUTA DE CONTRATO
Vinculada ao PREGÃO PRESENCIAL nº 25/2020
Processo nº 1194/2020
ÓRGÃOS PARTICIPANTES:
- Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
- Hospital Municipal
- Secretaria de Educação, Cultura, Desportos e Eventos
- Secretaria da Administração
Contrato celebrado entre o Município de Formigueiro, CNPJ nº 97.228.126/0001-50, com sede localizada à Avenida João Isidoro Lorentz, nº 222, telefone (55) 3236-1200, neste ato representado pelo Sr. Jocelvio Gonçalves Cardoso, Prefeito Municipal, doravante denominado “Contratante” e
xxxxxxxxxxxx, CNPJ Nº xxxxxxxxxxx, Representante legal xxxxxxxxx, CPF nº xxxxxxxx, Sede na Rua
xxxxxx, nº xxx, Bairro xxxx, CEP xxxxx, cidade,- RS, doravante denominada Contratada resolvem celebrar o presente Contrato, conforme cláusulas, observadas as condições do Edital que rege o presente Processo e aquelas enunciadas nas Cláusulas que se seguem.
CLÁUSULA PRIMEIR- DO OBJETO:
I- O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de para aquisição de gêneros alimentícios, como segue:
Item Quant Unid.
Descrição do bem
Marca Valor unitário R$ Valor total R$
01
Valor total do Contrato: R$ XXXXX (XXXXXXXX).
CLÁUSULA SEGUNDA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS:
I- Fica a cargo do CONTRATADO todas as despesas referentes à entrega do (s) produto (s) até o
Hospital Municipal, na Secretaria de Educação, Cultura, Desportos e Eventos, Secretaria da Administração, assim como o Município não se responsabilizará por qualquer dano ou acidente em decorrência do transporte.
II- O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação da Nota Fiscal de Venda e do
Termo de Recebimento das mercadorias emitida pelos fiscalizadores dos contratos.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE ENTREGA:
I- O CONTRATADO compromete-se a entregar os produtos, até 24 (vinte quatro) horas, após a emissão da Ordem de Compras, emitida pelo Setor de Compras desta Prefeitura.
II- A entrega das mercadorias deverá ser feita no local, dia e quantidades de acordo o solicitado pelo
Secretário Municipal de Saúde.
CLÁUSULA QUARTA - DAS PENALIDADES:
I- Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município poderá, garantida a defesa prévia, aplicar
ao contratado, às sanções previstas na Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.
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 5% sobre o valor estimado da
contratação/pedido de empenho;
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 ano;
c) deixar de manter a proposta ou lance (recusa injustificada para contratar): 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/pedido de empenho;
d) executar a Ata de Registro de Preços com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
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e) executar a Ata de Registro de Preços com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez)
dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor
atualizado do contrato/pedido de empenho;
f) inexecução parcial da Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao
montante não adimplido do contrato/pedido de empenho;
g) inexecução total da Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato/pedido de empenho;
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/pedido de empenho.
II- As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
III- 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.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO:
I-O valor total do presente Contrato é de R$ XX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
II- O pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia útil após a liquidação da Nota de Empenho, subsequente a entrega dos produtos, mediante apresentação da Nota Fiscal, a qual deverá ser assinada
e datada, em seu verso, pelos responsáveis da fiscalização do contrato.
III- O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.
IV- A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.
V- 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.
VI- Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do
período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros
de 1% ao mês, pro rata.
VII- O pagamento será efetuado através de transferência bancária, preferencialmente para o Banco
do Brasil, ou Banrisul, Agencia e número Conta Corrente, citada na Proposta da participante.
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
I- Os recursos orçamentários, para fazer frente às despesas da presente licitação no caso de aquisição, serão alocados quando da emissão das notas de empenho.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO:
I- Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-MFGV do
período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a administração compensará a contratada com juros
de 0,5% ao mês.
II- Ocorrendo as hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93, de 21 de junho de
1993, será concedido equilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde
que documental e suficientemente comprovado o desequilíbrio contratual.
CLÁUSULA OITAVA - DA VALIDADE DOS PRODUTOS:
I- Por tratar-se de produtos perecíveis, estes serão analisados no momento de sua entrega, os quais
deverão estar em perfeitas condições, sob pena de devolução dos mesmos.
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO:
I- Ficará responsável pela fiscalização do referido contrato, os servidores, indicado pelo Secretário
de Saúde e Assistência Social e ou pelo Diretor do Hospital, pela Secretaria de Educação, Cultura,
Desportos e Eventos, Secretário da Administração, nomeados através de portaria pelo senhor Prefeito municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES:
I- Dos Direitos:
a) Do Contratante: receber o Objeto deste Contrato nas condições ajustadas.
b) Do Contratado: receber o valor ajustado e nos prazos descritos conforme Cláusula Quinta.
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II- Das Obrigações:
a) Do Contratante: efetuar o pagamento ajustado.
b) Do Contratado: entregar o Objeto do referido contrato na forma ajustada.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA:
I- Este contrato terá vigência até aquisição total dos produtos mencionados na Cláusula Primeira do
Objeto, até a liquidação da nota fiscal.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES GERAIS:
I- Facultar-se-á ao Município o direito de rescindir o presente contrato com prévia Notificação Judicial
ou Extra Judicial, acaso sobrevierem no curso de sua execução, quaisquer das hipóteses elencadas
nos incisos I a VII e XVII do art. 78, da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com suas
alterações posteriores.
II- O presente contrato rege-se, ainda pela Pregão Presencial nº 36.2019, Processo nº 828/2019, em
todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso.
III- Este contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:
I- Fica eleito o Foro da Comarca de São Sepé, para dirimir quaisquer dúvidas que possam emanar do
presente Contrato.
II- E por estarem justos e contratados e de pleno acordo com tudo que se encontra no presente instrumento, assinam em três vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.
Formigueiro, xx de xxxxxx de 2020.

Jocelvio Gonçalves Cardoso
Prefeito Municipal – CONTRATANTE

Xxxxxxxxxxxxxxx
CNPJ nº xxxxxxx - CONTRATADO

xxxxxxxxxxxxxxx
Fiscalizador do Contrato

Testemunhas:

__________________________
CPF nº

__________________________
CPF nº
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Anexo III
Modelo de declaração de idoneidade e em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII
do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO

Referente ao Pregão Presencial nº 25/2020

____________________________________________,
inscrito
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:
a) que sua empresa não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a
Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei n. 8.666/93 e alterações
posteriores, bem como em cumprimento ao que dispõe o parágrafo 2º do artigo 32 da referida lei. Declaro também, que comunicarei qualquer fato superveniente à entrega dos documentos de habilitação, de acordo com as exigências do procedimento licitatório em epígrafe;
b) o cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal
(proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer
trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos).

_____________________________________
(Data)

________________________________________________
(Licitante)
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Anexo IV
MODELO DE PROPOSTA

Razão Social da Empresa:
CNPJ da Empresa:
Endereço:
Telefone nº:
Endereço eletrônico:
Agência Bancária;
Nº da Conta Corrente:
Nome do Representante Legal:
CPF nº:
RG nº:
Endereço:
Telefone nº:

Pregão Presencial nº 25/2020
Processo Licitatório nº 1194/2020
Item

Descrição

Unid.

Quant

Marca

Valor Unit. (R$)

Valor Total (R$)

1
Valor total da proposta: R$ ........................................ (..................................................).
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Declaro aceitar e cumprir com todas as condições impostas pelo edital:

Carimbo da Empresa
Assinatura do Representante
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