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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.2023 
PARA REGISTRO DE PREÇOS 

 
 

Licitações exclusivas às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006.  
 
Município de Formigueiro - RS 
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 05.2023 
Tipo de julgamento: menor preço por item 
Processo nº 11/2023 
 

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

 
 
PREÂMBULO 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO- RS, no uso de suas atribui-

ções, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 09h00min, do dia 03 do 
mês de março de 2023, 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, designado 
pela Portaria nº 13.380 de 17 de agosto de 2022, com a finalidade de receber propostas 
e documentos de habilitação, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento 
de gêneros alimentícios, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal n.º 
10.024/2019, 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 Fe-
deral 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. 

 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 09h00min do dia 17/02/2023 
TÉRMINO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Às 08h00min do dia 03/03/2023 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Às 08h30min do dia 03/03/2023 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00min do dia 03/03/2023 

 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília (DF). 
LOCAL: Portal - Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br 
 
1 DO OBJETO:  
 
1.1 Constitui objeto da presente licitação a contratação para o fornecimento dos se-
guintes produtos: 

http://www.bll.org.br/
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Item Descrição Unid. Quant. 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor To-
tal (R$) 

1 
ABACAXI PÉROLA, TAMANHOS 
MÉDIO A GRANDE. 

UN 200 7,15 

 
 

1.430,67 
 
 

2 AÇAFRÃO EM PÓ PCT DE 50G UN 40 3,85 154,00 

3 ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG PAC 2 15,19 30,38 

4 
AÇUCAR CRISTAL PACOTE DE 5 
KG 

PAC 727 22,00 15.994,00 

5 
ADOÇANTE DIETÉTICO 
(FRASCO 100ML) 

UN 50 4,00 200,00 

6 

ALFACE DE 1º QUALIDADE, LISA 
OU CRESPA, VERDE, NOVA, FO-
LHAS FIRMES, NÃO PODERÁ 
ESTAR MURCHA, INTEGRA, TA-
MANHO MÉDIO. EMBALAGEM: 
EM SACOS PLÁSTICOS RESIS-
TENTES, CONFORME QUANTI-
DADE SOLICITADA, APRESEN-
TANDO NA EMBALAGEM ETI-
QUETADA DE PESAGEM. 

UN 820 3,19 2.615,80 

7 ALHO NACIONAL KG 50 27,38 1.369,00 

8 
AMENDOIM COM CASCA PA-
COTE COM 500GR 

PAC 110 16,36 1.799,60 

9 

AMIDO DE MILHO, PACOTE DE  
1KG, CONTENDO RÓTULO DE 
INFORMAÇÕES NUTRICINAIS, 
DATA DE VALIDADE MÍNIMO DE 
1 ANO. 

PAC 220 15,05 3.310,45 

10 
APRESUNTADO, FATIADO, SEM 
CAPA DE GORDURA, EMBALA-
GEM DE 500 GRAMAS. 

KG 10 13,79 137,90 

11 
ARROZ POLIDO TIPO 1, PCT 5 
KG 

PAC 790 23,37 18.464,93 

12 
AVEIA EM FLOCOS FINOS, PA-
COTE DE 250 g 

PAC 30 6,41 192,30 
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13 BANANA PRATA DE 1ª KG 1.900 7,34 13.952,33 

14 BATATA DOCE BRANCA KG 310 5,71 1.771,13 

15 BATATA INGLESA KG 700 5,92 4.141,67 

16 BERGAMOTA PONKAN KG 400 6,53 2.610,00 

17 BETERRABA SEM FOLHAS KG 300 6,33 1.900,00 

18 

BISCOITO CASEIRO COM FARI-
NHA DE MILHO EM PACOTES 
DE 1 KG, CONTENDO EMBALA-
GEM INTEGRA RÓTULO DE IN-
FORMAÇÕES NUTRICIONAIS 
DATA DE VALIDADE DE NO MÍ-
NIMO 60 DIAS DA ENTREGA DO 
PRODUTO. BISCOITO CRO-
CANTE CONTENDO NO MÁ-
QXIMO POR 100 GR 10% DE 
GORDURAS TOTAIS, ISENTO 
DE GORDURAS TRANS. 

PAC 920 18,70 17.204,00 

19 
BISCOITO INTEGRAL, PACOTE 
COM 400 g 

PAC 515 8,61 4.434,15 

20 
BISCOITO SALGADO TIPO 
CREAM CRAKER COM GERGI-
LIM PACOTE DE 400GR 

PAC 495 8,70 4.305,26 

21 

BOLACHA CASEIRA DE CHOCO-
LATE E MEL SEM CONSERVAN-
TES. EMBALAGEM PLÁSTICA 
DE 01 KG PRAZO DE VALIDADE 
DE NO MÍNIMO 60 DIAS A CON-
TAR DA ENTREGA DOS PRODU-
TOS. BISCOITO NCROCANTE 
CONTENDO MÁXIMO POR 
100GR 10% DE GORDURAS TO-
TAIS E INSENSO DE GORDU-
RAS TRANS. 

PAC 50 17,15 857,50 

22 
BOLACHA DOCE SORTIDA PA-
COTE DE 400G 

PAC 15 6,12 91,80 

23 BOLACHÃO, PACOTE COM 400 g PAC 600 7,98 4.790,00 

24 BRÓCOLIS VERDE UN 300 7,92 2.376,00 

25 
CAFÉ SOLUVEL, LATA COM 200 
g 

UN 200 19,92 3.984,67 
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26 
CAFÉ TORRADO E MOÍDO PA-
COTE DE 500GRS 

PAC 670 19,47 13.042,22 

27 
CANELA MOÍDA, EMBALAGEM 
DE 25 g 

UN 246 3,87 952,02 

28 

CARNE BOVINA TIPO FERVIDO, 
KG, SEM "TUTANO", COM PER-
CENTUAL MAIOR DE CARNE DO 
QUE OSSO 

KG 20 13,73 274,67 

29 
CARNE DE FRANGO COXA E 
SOBRECOXA SEM DORSO 

KG 2.400 11,48 27.552,00 

30 CARNE DE FRANGO - PEITO  KG 1.710 17,57 30.048,98 

31 CARNE DE PALETA SEM OSSO KG 50 32,34 1.617,00 

32 CARNE MOIDA DE 1ª KG 900 41,51 37.361,25 

33 
CARNE MOÍDA DE 2ª, BAIXO 
TEOR DE GORDURA 

KG 1.310 29,30 
38.383,00

0 

34 CEBOLA KG 920 4,93 4.535,60 

35 CENOURA KG 900 4,55 4.095,00 

36 
CHÁ DE ABACAXI CAIXA COM 10 
SACHES 

CX 150 4,95 742,50 

37 
CHÁ DE CAMOMILA CX COM 10 
SACHÊS 

CX 320 4,95 1.584,00 

38 
CHÁ DE FRUTAS VERMELHAS, 
CAIXA COM 10 SACHES 

CX 330 4,95 1.633,50 

39 
CHÁ DE MAÇÃ CAIXA COM 10 
SACHES 

CX 420 4,95 2.079,00 

40 
CHÁ DE MORANGO CAIXA COM 
10 SACHES 

CX 400 4,95 1.980,00 

41 
CHÁ PRETO, CAIXA COM 10 
SACHÊS 

CX 100 4,95 495,00 

42 CHOCOLATE EM PÓ, PCT 1KG PAC 308 30,79 9.483,32 

43 CHOCOLATE GRANULADO  PAC 15 7,55 113,20 

44 CHUCHU KG 500 6,05 3.025,00 

45 
COCO EM FLOCOS PACOTE DE 
100G 

PAC 16 8,68 138,83 
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46 
COLORÍFERO (COLORAU), EM-
BALAGEM 500 g 

UN 153 8,96 1.370,88 

47 COUVE-FLOR UN 300 6,94 2.083,00 

48 
CREME DE LEITE EMBALAGEM 
DE 200GR 

CX 40 4,20 168,00 

49 
CREME VEGETAL POTE DE 
500GR 

UN 155 9,29 1.439,43 

50 
DOCE DE LEITE PURO EMBALA-
GEM 3,8 KG 

POT 1 90,00 90,00 

51 
ERVA DOCE, EMBALAGEM COM 
20 g 

UN 43 6,07 260,80 

52 ERVILHA EM CONSERVA  200 g UN 500 3,13 1.565,00 

53 
EXTRATO DE TOMATE, EMBA-
LAGEM DE 350G 

UN 1.325 4,75 6.293,75 

54 
FARINHA DE AVEIA EMBALA-
GEM DE 200GR 

PAC 150 5,45 817,50 

55 
FARINHA DE MILHO, MÉDIA, PA-
COTE DE 1 kg 

PAC 350 5,13 1.795,50 

56 
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 
1KG 

KG 54 5,14 277,56 

57 
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 ES-
PECIAL, PCT DE 5KG 

PAC 
 

350 22,08 7.728,00 

58 
FEIJÃO PRETO PCT DE 1 KG 
TIPO 1 

PAC 960 8,99 8.630,40 

59 
FERMENTO INSTANTÂNEO, EM-
BALAGEM DE 125 g 

UN 210 9,26 1.944,60 

60 
FERMENTO QUÍMICO, EMBALA-
GEM DE 100G 

UN 775 4,79 3.709,67 

61 
FIBRA DE TRIGO, PACOTE DE  
200 g 

PAC 50 7,81 390,50 

62 
GELATINA EM PÓ SABORES DI-
VERSOS PCT DE 45 GR 

CX 620 1,81 1.120,13 

63 
GOIABADA TIPO CASCÃO EMB. 
DE 350GR 

EMB 15 6,13 91,95 

64 LARANJA PARA SUCO KG 300 4,90 1.469,00 

65 
LEITE CONDENSADO 395 GRA-
MAS 

CX 35 7,99 279,65 
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66 
LEITE EM PÓ INTEGRAL PA-
COTE DE 1KG 

PAC 1.024 39,64 40.593,92 

67 
LEITE LONGA VIDA (UHT) EMBA-
LAGEM DE 01 LITRO 

CX 1.000 5,48 5.476,67 

68 
LENTILHA EMBALAGEM DE 
500G 

PAC 200 8,93 1.786,00 

69 
LINGUIÇA TIPO ITALIANA, 
MISTA DE CARNE DE PORCO E 
GADO 

KG 10 15,50 155,00 

70 MAÇÃ NACIONAL  KG 1.500 12,38 18.570,00 

71 
MACARRÃO COLORIDO PCT DE 
1 KG TIPO PARAFUSO 

PAC 800 7,28 5.824,00 

72 
MACARRÃO COM OVOS PCT DE 
1 KG, CABELO DE ANJO 

PAC 70 5,39 377,30 

73 
MACARRÃO COM OVOS, TA-
LHARIM, 1KG 

PAC 140 6,85 959,00 

74 
MAIONESE EMBALAGEM DE 
TIPO SACHE DE PLÁSTICO, DE 
250G 

SCH 50 2,95 147,50 

75 MAMÃO FORMOSA KG 500 11,89 5.942,50 

76 

MANDIOCA SEM CASCA, KG, 
SEM SUJIDADES, EMBALADA 
EM SACO PLÁSTICO COM 02KG 
CADA 

KG 20 4,66 93,20 

77 MANGA KG 500 5,78 2.890,00 

78 
MARGARINA SEM SAL - POTE 
DE 500 g 

UN 51 8,55 436,22 

79 

MASSA PARA PASTEL FRITO, 
TIPO PASTELINA, TIPO MASSA 
CASEIRA, PACOTE COM 500G, 
TAMANHO MÉDIA 

UN 10 6,73 67,30 

80 MELÃO ESPANHOL KG 300 9,20 2.761,00 

81 
MILHO PARA PIPOCA PCT 500 
GR 

PAC 400 5,12 2.046,67 

82 
MILHO VERDE EM CONSERVA 
EMB.200GR 

UN 605 5,13 3.101,63 

83 MORANGA CABOTIA KG 950 5,51 5.237,67 
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84 
NOZ MOSCADA EM PÓ, UNI-
DADE DE 25 G 

UN 50 6,19 309,50 

85 OLEO DE SOJA UN 874 8,69 7.595,06 

86 
ORÉGANO, EMBALAGEM COM 
100 g 

UN 205 8,25 1.691,25 

87 
OVOS DE GALINHA VERME-
LHOS 

DZ 1.104 9,41 10.388,64 

88 
PÃO CASEIRO TIPO SANDUÍ-
CHE PCT 500GR 

PAC 550 6,48 3.564,00 

89 
PÃO TIPO CACHORRO QUENTE 
70 GR 

PAC 1.400 22,27 31.173,33 

90 
PÃO TIPO FRANCÊS DE FARI-
NHA DE TRIGO, UNIDADE DE 
30G 

KG 120 8,10 972,00 

91 PÃOZINHO DE QUEIJO UN 300 5,00 1.500,00 

92 
PEPINO EM CONSERVA, EMBA-
LAGEM PESO LIQUIDO DE 500G 

UN 8 12,35 98,80 

93 

PIMENTÃO VERDE, GRAUDO, 
CASCA LISA, SEM FERIMENTOS 
OU DEFEITOS, DE PRIMEIRA 
QUALIDADE 

KG 16 5,39 86,24 

94 QUEIJO MUSSARELA KG 108 45,25 4.887,00 

95 
REFRESCO EM PÓ, PACOTE DE 
1KG, SABORES LARANJA, ABA-
CAXI E UVA 

PAC 215 22,00 4.730,00 

96 REPOLHO UN 410 3,76 1.541,60 

97 ROSCA DE CACHAÇA, 400G PAC 900 5,00 4.500,00 

98 
SAL AMONÍACO EMBALAGEM 
COM 80G 

PAC 50 3,69 184,50 

99 SAL FINO IODADO, PCT 1 KG PAC 45 2,15 96,60 

 
100 

 

SAL MARINHO IODADO PCT 
1KG 

PAC 200 4,02 804,00 

 
101 SALSICHA A GRANEL 1 KG KG 10 12,27 122,70 

 
102 

SALSICHA, EMBALADA À 
VÀCUO, EMBALAGEM DE 2,5KG 

PAC 50 20,00 1.000,00 
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103 

SARDINHA EM MOLHO, LATA DE 
250G 

LT 225 14,48 3.256,88 

 
104 TOMATE  KG 1.495 6,71 10.031,45 

 
105 VAGEM KG 300 10,79 3.237,00 

 
106 

VINAGRE DE MAÇÃ EMBALA-
GEM DE 750 ML 

UN 1.042 5,38 5.605,96 

   Valor Total R$ 522.622,61 

 
Valor total estimado: R$ 522.622,61 (quinhentos e vinte e dois mil e seiscentos e 
vinte e dois reais e sessenta e um centavos) 
 
1.2 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas 
na Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil “BLL” e as especificações constantes deste 
Edital, prevalecerão as últimas. 
 
2 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
2.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da rede mundial 
de computadores (INTERNET), mediante condições de segurança - criptografia e 
autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico 
(licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (BLL). 
2.2 Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município de Formigueiro,RS 
denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou 
transferidos para o aplicativo “BLL Compras” constante da página eletrônica da Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil. (www.bll.org.br). 
2.3 O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos da Lei 
Complementar Nº 123/2006, atualizada nos termos da Lei Complementar Nº 147/2014, 
atendendo o direito de prioridade para microempresa e empresa de pequeno porte para 
efeito do desempate, quando verificado ao final da disputa de preços. 
2.4 Os interessados deverão observar as datas e os horários limites previstos para a 
inscrição e cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e 
horário para início da Sessão de Disputa de Preços. 
2.5 As informações sobre o processo licitatório poderão ser adquiridas através do Setor 
de Licitações, situado na Avenida João Isidoro, Nº 222, e-mail: 
licitacao@formigueiro.rs.gov.br, telefone (55) 3236-1200, Ramal 218, expediente ao 
público das 07h30min às 13h30min, de segunda a sexta-feira. O Edital encontra-se 
disponível para todos os interessados nos sites www.bll.org.br e 
www.formigueiro.rs.gov.br  em editais, Pregão Eletrônico nº 05/2023. 
 
3 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 Poderão participar desta Licitação qualquer sociedade empresarial ou simples 
regularmente estabelecida no País, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 
desta licitação, que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas 
neste Edital e em seus Anexos, bem como que apresentarem toda a documentação 
exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil 
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(BLL). 
3.2 Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se diretamente 
ou através de uma corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões 
do Brasil, até horário fixado neste Edital para apresentação da proposta e início do 
pregão, telefone: (41) 3042-9909. 
3.3 Estão impedidas de participar desta licitação pessoas jurídicas: 
 3.3.1. Estrangeiras que não funcionem no País. 
 3.3.2. Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de 
constituição, face à baixa complexidade e vulto econômico do objeto. 
 3.3.3. Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com 
este município, nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas 
alterações, do artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002. 
 3.3.4. Declaradas inidôneas pela Administração Pública e não reabilitadas nos 
termos do que dispõe o artigo 87, IV, da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações. 
 3.3.5. Enquadradas nas proibições do artigo 9º da Lei Federal Nº 8.666/93. 
 3.3.6. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei Federal Nº 
9.605/98. 
 
4 REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
 
4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, que 
terá, em especial, as seguintes atribuições: 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao 

certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do 

lance de menor preço; 
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) declarar o vencedor; 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a 

contratação; 
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a 

aplicação de penalidades previstas na legislação. 
 
5 CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITA-
ÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 
 
5.1 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do 
instrumento de mandato, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em 
qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para 
formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: 
www.bll.org.br. 
5.2 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação 
direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual 
deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, 
pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no 

http://www.bll.org.br/
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Edital. 
5.3 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de 
preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante 
prévia definição de senha privativa. 
5.4 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em 
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou 
por iniciativa da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 
5.5 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso 
em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a 
BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes 
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
5.6 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema 
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
5.7 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da 
senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de 
mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido. 
5.8 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da 
desconexão do seu representante. 
5.9 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas 
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive 
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 
provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
5.10 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser 
esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 
3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br. 
 
6 CADASTRAMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 
 
6.1 O cadastramento da proposta junto ao sistema eletrônico pressupõe o pleno 
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. A Licitante 
será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
       6.1.1. Na PROPOSTA, deverá obrigatoriamente ser informado em campo 
próprio as especificações, marcas, valores e validade da proposta. 
 6.1.2. A não inserção do arquivo (PROPOSTA) no sistema eletrônico, 
contendo as especificações em conformidade com o disposto no Termo de Referência, 
MARCA (para todos os itens) e seu VALOR, implicará na DESCLASSIFICAÇÃO da 
Licitante, face à ausência de informações suficientes para classificação de sua proposta; 
 6.1.3. A proposta não deverá conter nenhuma identificação da licitante 
proponente (tais como: nome, CNPJ, papel timbrado da empresa, telefone, e-mail, etc.), 
sob pena de desclassificação; 
 6.1.4. As propostas deverão ser preferencialmente igual ou inferior ao valor 
de referência. 
6.2. A validade da proposta será de no mínimo de 60 (sessenta) dias, contados a partir 
da data da sessão pública, prazo este que ficará suspenso em caso de interposição de 
recursos, até a publicação do respectivo julgamento. 
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6.3. A licitante enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 
(EPP), além da apresentação da declaração constante no Anexo III, deverá assinalar no 
ato do cadastramento da proposta, no campo apropriado no sistema do site 
www.bll.org.br, “DECLARO SER ME/EPP” existente na aba “verificação das propostas 
cadastradas”, para usufruir das prerrogativas conferidas pela Lei Complementar Nº 
123/2006 e Lei Complementar Nº 147/2014, decaindo do direito deste benefício o 
proponente que não se declarar. 
 
7 ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS INICIAIS 
E FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
7.2 O Pregoeiro verificará as propostas iniciais apresentadas, desclassificando desde 
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações exigidas no 
Edital. 
 7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
    7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
7.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
7.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro 
e os licitantes. 
7.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 
recebimento e do valor consignado no registro. 
 7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 
7.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
7.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado 
e registrado pelo sistema. 
7.8 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior 
a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 
lances. 
7.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 
“aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance 
final e fechado, conforme o critério de julgamento adotado no edital. 
        7.9.1. O modo de disputa aberto e fechado possui 15min de tempo inicial fixo, 
sendo sucedido de até 10min de tempo aleatório adicional (sem prorrogações). Após isso, 
nos próximos 5 min, os melhores lances (até 10% superiores ao menor lance), terão a 
oportunidade de ofertar um último valor/lance fechado. 

 7.10 No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública  
 terá duração de quinze minutos. 

7.11 Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente 
dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a 
recepção de lances será automaticamente encerrada. 
7.12 Encerrado o prazo, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de 
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valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela 
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 
7.13 Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições estabelecidas, os autores 
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, 
poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o 
encerramento do prazo. 
7.14 Encerrados os prazos estabelecidos, o sistema ordenará os lances em ordem 
crescente de vantajosidade. 
7.15 Na ausência de lance final e fechado classificado, haverá o reinício da etapa fechada 
para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam 
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o 
encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no item acima. 
7.16 Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que 
atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, 
mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no item 
acima. 
7.17 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 
for recebido e registrado em primeiro lugar. 
7.18 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
7.19 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 
dos lances. 
7.20 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 
no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
7.21 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste 
Edital e seus anexos. 
7.22 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
7.23 Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014, será convocada, na or-
dem de classificação, a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte para apresentar 
nova proposta de preço inferior ao menor lance registrado, no prazo de 05 (cinco) minu-
tos, seguindo-se os procedimentos automatizados do site www.bll.org.br (Bolsa de Lici-
tações e Leilões do Brasil). Após o desempate, poderá o Pregoeiro negociar um melhor 
preço, caso não atingido o valor de referência definido pela administração pública 
 
8 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 
8.1 Para julgamento será adotado o critério de menor preço por item, observado o 
prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de qualidade 
e demais condições definidas neste Edital. 
8.2 Em atendimento ao disposto no Capítulo V da Lei Complementar n.º 123/2006, 
serão observados os seguintes procedimentos: 
 8.2.1. Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido 
ofertada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e o sistema eletrônico 
identificar que houve proposta apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte em valor igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor lance, será 
aplicado o seguinte: 
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a) a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada será 
convocada pelo sistema eletrônico, via “chat” de comunicação do Pregão Eletrônico para, 
no prazo de 05 (cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta inferior 
aquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências 
habilitatórias, será adjudicada em seu favor o objeto do Pregão. 

b) no caso de empate de propostas apresentadas por Microempresas ou 
Empresas de Pequeno Porte que se enquadrem no limite estabelecido no subitem 9.2.1, 
o sistema realizará um sorteio eletrônico entre elas para que se identifique àquela que 
primeiro será convocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto na alínea 
“a”. 

c) não sendo vencedora a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor 
classificada, na forma da alínea “a'” anterior, serão convocadas as remanescentes, 
quando houver, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
8.3 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 9.2.1, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde 
que atendidos os requisitos de habilitação. 
8.4 O Pregoeiro anunciará a licitante detentora da proposta ou lance de menor valor, 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando 
for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de 
menor valor. 
8.5 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor 
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação da licitante, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que 
atenda ao Edital. Ainda nesta etapa, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que 
seja obtido melhor preço. 
8.6 O sistema gerará ata circunstanciada da Sessão, na qual estarão registrados todos 
os atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 

 
9 ENVIO DA PROPOSTA FINAL 
 
9.1 A PROPOSTA DE PREÇO FINAL (contendo valor do lance final, dos itens 
vencidos pela empresa), deverá ser enviada no máximo 30 minutos após o término da 
sessão de disputa (fase de lances), via Sistema BLL ou email 
(licitacao@formigueiro.rs.gov.br) devendo conter: 

a) Razão Social, CNPJ, endereço completo, número de telefone, e-mail da 
empresa proponente e dados bancários completos. 

b) Especificação completa dos itens, totalmente em conformidade com o 
Anexo VIII deste Edital. 

c) Os valores ofertados nos site, devendo estar inclusos todos os custos, 
despesas e impostos. 

d) O prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 
dias, contados da abertura das propostas virtuais. 

e) Local, data e assinatura do representante legal do proponente. 
f) Planilha de quantitativos e custos unitários. 

9.2 Atendidos todos os requisitos, será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) 
licitante(s) que oferecer(em) o menor preço unitário por item. 
9.3 Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão 
estes últimos. 
Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da 
legislação em vigor; 
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9.4 Serão rejeitadas as propostas que: 
9.4.1. Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários. 
9.4.2. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o 
presente Edital, ou ainda, se mostrem manifestamente inexequíveis. 
9.4.3. Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que 
permita(m) a perfeita identificação do produto licitado. 
 
10 DA HABILITAÇÃO: 
 
10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro realizará consulta do 
CNPJ da empresa no site do TCE correspondente e Portal da Transparência do Governo 
Federal a fim de verificar a inexistência de fato impeditivo à participação em licitações. 
 10.1.1. Constatada a existência de fato impeditivo, o Pregoeiro reputará o li-
citante inabilitado, por falta de condição de participação. 
 10.1.2. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Nº 
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 
subsequente. 
10.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de 

sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, 
deste subitem; 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria 
em exercício; 

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir. 
10.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, 
pertinente e compatível com o objeto desta licitação; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, se 
houver, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto do certame; 

c) Prova de Regularidade perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos 
os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 
inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais (INSS) ou documento 
equivalente que comprove a regularidade; 

d) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS; 

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, pertinente ao seu ramo de 
atividade e relativa aos tributos relacionados com a prestação licitada ou documento 
equivalente; 

f) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 
do licitante, relativa aos tributos municipais relacionados com a prestação licitada, com 
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apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa; 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou 
Certidão Positiva com Efeito de Negativa, conforme determinações da Lei 12.440/2011. 
10.4 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; 

b) Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser subs-
tituída 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. 
 Observação: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para ca-
dastro 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. 
 c) A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que 
possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e regularidade 
trabalhista, previstos no item 7.3, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apre-
sentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias 
úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame. 
 d) 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. 
 e) Ocorrendo a situação prevista no item 7.3, a sessão do pregão será suspensa, 
podendo a Pregoeira 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. 
  f) O benefício de que trata o item 7.3 não eximirá a microempresa, a empresa de 
pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que 
apresentem alguma restrição. 
 g) 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 16.1, alínea a, deste edital. 
10.5 Outras Comprovações: 

a) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao 
exercício dos direitos previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar Nº 123/06, 
alterada pela Lei Complementar Nº 147/14, que deverá ser feita de acordo com o modelo 
estabelecido no Anexo III deste Edital. 

b) Declaração de comprometimento de entrega, conforme Anexo IV; 
c) Declaração de plena aceitação das condições deste Edital, conforme Anexo 

V; 
d) Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na 

licitação, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder 
Público, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a 
comunicar ocorrência de fatos supervenientes, conforme Anexo VI; 

e) Declaração da empresa licitante, sob as penalidades cabíveis, de que não 
mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos, em horário noturno 
de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer 
trabalho de menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, 
conforme Anexo VII; 
10.6. Observações: 
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 10.6.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas Certidões 
apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias 
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 
 10.6.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição, de acordo com o art. 43 parágrafos 1º e 2º da Lei 
Complementar 123/2006 e suas alterações. 
 10.6.3. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 
da matriz e, se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz. 
 
11 RECURSOS 
 
11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, 
será concedido o prazo de no máximo de trinta minutos, para que qualquer licitante 
manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
11.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 
 11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
 11.1.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer importará a decadência desse direito. 
 11.1.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 
de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo 
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 
defesa de seus interesses. 
11.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
11.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
endereço constante neste Edital. 
 
12 REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
12.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 
 12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria 
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele depen-
dam. 
 12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou 
quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 
§1º da LC Nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediata-
mente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 
12.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 
sessão reaberta. 
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 12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
 
13 PAGAMENTOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
13.1 Os pagamentos serão realizados com prazo de 5 (cinco) dias úteis, após o 
recebimento dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal eletrônica, atestada 
pela Secretaria requisitante. 
13.2 O proponente vencedor deverá mencionar na nota fiscal o número da conta 
bancária da empresa, uma vez que o pagamento será efetuado através de crédito 
bancário. 
13.3 Os recursos utilizados para a presente aquisição correrão por conta das fontes de 
recurso conforme codificado para o exercício de 2023. 
 
14 DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO: 
 
14.1 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. 
14.2 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 Muni-
cipal/Setor de Licitações e Contratos, pedido de reequilíbrio econômico-financeiro devi-
damente 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. 
 
15 PENALIDADES 
 
15.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pre-
gão 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 cer-
tame 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 e/ou contrato, com irregularidades, 
passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 
 e) executar a Ata de Registro de Preços e/ou contrato, 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 e/ou 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; 
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 g) inexecução total da Ata de Registro de Preços e/ou 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: de-
claração 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 e/ou contrato. 
15.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o 
caso. 
15.3 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. 
 
16 IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
16.1 Até 03 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital, nos termos do Art. 23 e Art. 24 do Decreto 
10.024/2019. 

16.1.1. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
licitacao@formigueiro.rs.gov.br ou por petição dirigida ou protocolada no endereço   
Avenida João Isidoro, Nº. 222, Bairro Centro, CEP 97210-000, Formigueiro-RS. 

16.1.2. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 03 (três) dias úteis 
contados da data de recebimento da impugnação. 

16.1.3. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 
realização do certame. 
16.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
enviados ao Pregoeiro, até 03 (dois) dias úteis anteriores à data designada para abertura 
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado 
no Edital. 

16.2.1. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 03 
(três) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 
formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

16.2.2. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no certame. 

16.2.3. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 
deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

16.2.4. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sis-
tema e vincularão os participantes e a administração. 
 
17 DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
17.1 Não serão admitidos os participantes que por algum motivo, já tiveram seus 
contratos com a Prefeitura Municipal de Formigueiro, rescindidos antes do término, por 
questões que tenham acarretado problema ou dano ao Município. 
17.2 Todas as obrigações tributárias, fiscais, previdenciárias e/ou sociais decorrentes 
da aquisição, objeto desta licitação, bem como danos e prejuízos que a qualquer título 
causar à contratante e/ou a terceiros em decorrência da mesma, serão de inteira 
responsabilidade da licitante contratada. 
17.3 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da 
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do 
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processo. 
17.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 
deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro ou Autoridade Superior, sob pena 
de desclassificação/inabilitação. 
17.5 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o 
Município de Formigueiro revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, 
derivada de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação, mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema eletrônico 
utilizado na realização do certame, dando assim, a todos os participantes da licitação, 
ciência de seu teor. 
17.6 O Município de Formigueiro poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos 
para recebimento das propostas ou para sua abertura. 
17.7 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de 
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará 
a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido 
o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais 
sanções cabíveis. 
17.8 A empresa vencedora deverá manter, durante a vigência do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no edital. 
17.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a 
exata compreensão da sua proposta. 
17.10 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
17.11 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 
mediante publicação no Diário Oficial do Município, sítio virtual da Prefeitura de 
Formigueiro (www.formigueiro.rs.gov.br) e no site da Bolsa de Licitações e Leilões 
(www.bll.org.br). 
17.12 A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os 
termos deste Edital. 
17.13 Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade 
pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à 
forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à 
quitação financeira da negociação realizada. 
17.14 O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas surgidas em decorrência desta 
licitação é o da Comarca de São Sepé/RS, excluído qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 
17.15 A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará 
parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente, mesmo nos casos de 
desclassificação ou inabilitação da proponente. 
17.16 O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante, o qual 
pagará a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o 
equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, 
consoante tabela emitida pela entidade, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei n.º 
10.520/2002. 
17.17 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 
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para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, 
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
 
18.LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  
18.1 Lei Federal n.º 10.520/2002  
18.2 Lei 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações.  
18.3 Decreto Federal Nº 10.024 de 20/09/2019  
18.4 Lei Federal Complementar 123 de 14/12/2006.  
18.5 Artigos 47 e 48 da Lei Federal Complementar 147 de 07/08/2014.  
18.6 Artigos 4º, 5º, 8º e 13 do Decreto Federal 8.538 de 06/10/2015.  
 
19. ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL  
19.1 Anexo I: Termo de Referência;  
19.2 Anexo II: Minuta de Contrato;  
19.3  Anexo III: Minuta de Ata de Registro de Preços 
19.4 Anexo IV: Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;  
19.5 Anexo V: Modelo da Proposta de Preços  
19.6 Anexo VI: Declaração de Comprometimento de Entrega;  
19.7 Anexo VII: Declaração de Plena Aceitação das Condições  
19.8 Anexo VIII: Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à Contratação;  
19.9 Anexo IX: Declaração de Regularidade junto ao Ministério do Trabalho;  
19.10  Anexo X: Modelo de declaração de idoneidade 
 
 

 
Formigueiro, 15 de fevereiro de 2023. 

 
 

 
 
                       

Jocelvio Gonçalves Cardoso 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO: 

Específicos: O objetivo do presente documento é a contratação de empresa para for-
necimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 

A Empresa vencedora deverá disponibilizar os produtos a partir de pedido de empenho 
gerado, e terá 5 dias úteis após para entregar. Caso a entrega não ocorra dentro dos 5 
dias, a empresa poderá ser notificada, e ainda se persistir, desclassificada do processo 
licitatório, sendo convocada a próxima empresa com o melhor preço. Os produtos deve-
rão ser entregues em condições adequadas de armazenamento, transporte e consumo. 

As entregas deverão ser realizadas na Prefeitura – Centro Administrativo, no Município 
de Formigueiro, e serão acompanhadas pelo fiscalizador, o qual fará a conferência do 
produto e da nota fiscal, procedendo ao recebimento, após conformidade. 

2. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

2.1 - Os preços registrados neste processo terão validade pelo prazo de 12 (doze) 
meses, a contar da data da assinatura desta Ata. 
2.2 - A empresa vencedora terá o prazo máximo de 03 (três) dias úteis para a assinatura 
da Ata de Registro de Preços. 
2.3 - 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. 
2.4 - 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. 
2.5 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o recebimento da 
Ordem de compra ou da Nota de Empenho. 
2.6 – 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. 
2.7 – 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. 
2.8 – 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. 
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3  . OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

3.1 – Enviar Solicitação de Compra sob ordem de pedido de empenho via e-mail. 
3.2 – Conferência do produto e nota fiscal, no ato do recebimento. 
3.3 - O pagamento será efetuado contra empenho, até o 5º (quinto) dia útil, após 

a liquidação da nota fiscal, por intermédio da tesouraria do Município e mediante 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura. 

3.4 - O pagamento será efetuado através de transferência bancária, para o Banco 
do Brasil, Agência nº 3730-3 e Conta Corrente nº 8003-9, citada na proposta da 
participante. 

4  . DOCUMENTAÇÃO: 

Conforme solicitação do Setor de Licitações e Contratos. 

5  . VIGÊNCIA: 

A licitação terá a vigência de 12(doze) meses a contar da data de assinatura das 
atas. 

6  . FISCALIZADOR: 

- Lisane Brum da Silva, Matrícula nº 1162-2, Auxiliar Administrativo. 

7  . JUSTIFICATIVA: 

Licitação vigente está a vencer, logo é necessária nova licitação para aquisição de 
alimentos. 

 

Formigueiro, 14 de dezembro de 2022. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 . OBJETO: 
1.1 Geral: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
1.2 Específicos:  
OBJETO 1 – O objetivo do presente documento é a contratação de empresa para forneci-
mento de: 

Item Quantid. Unidade Descrição do Objeto (detalhar) 

01 200 cbç 

Alface – de 1ª qualidade, lisa ou crespa, verde, 

nova, folhas firmes, não poderá estar murcha, ínte-

gra, tamanho médio. Embalagem: em sacos plásti-

cos resistentes, conforme quantidade solicitada, 

apresentando na embalagem etiqueta de pesagem. 

02 60 Pct 

Açúcar cristal, pacote com 5 Kg, contendo rótulo 

com informações nutricionais, data de fabricação e 

data de validade de no mínimo 1 ano, isento de ma-

téria terrosa de parasitos e de detritos animais ou 

vegetais. O fornecedor se responsabiliza pela troca 

do produto quando não atendida às solicitações ou 

quando em estoque ocorrer alterações do produto. 

Entregas mensais no Hospital, conforme solicitação 

do serviço de nutrição e dietética. 

03 30 Unid Adoçante 

04 0 Unid 

Amido de Milho - pacote de 1 kg contendo rótulo 

de informações nutricionais, data de fabricação e 

prazo de validade mínimo de 1 ano após a entrega. 

Embalado secundariamente com plástico transpa-

rente ou papel reciclável em fardos com 10 unida-

des. O fornecedor se responsabiliza pela troca do 

produto quando não atendida às solicitações ou 

quando em estoque ocorrer alterações do produto. 

Entregas mensais no Hospital, conforme solicitação 

do serviço de nutrição e dietética. 

05 50 Kg 
Alho nacional – cabeça tamanho grade com casca, 

de 1ª qualidade 

06 250 Pct 

Arroz tipo 2, pacote com 5Kg. Com validade supe-

rior a 6 meses. Entregas mensais conforme solicita-

ção do serviço de nutrição e dietética. 

07 30 Pct 

Aveia em flocos finos, embalagem de 250 gramas, 

contendo rótulo de informações nutricionais, data de 

fabricação e prazo de validade mínimo de 1 ano. 
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08 400 Kg 

Banana prata de 1ª. Qualidade, graúdas, em 

penca, frutos com 

60 a 70% de maturação, com casca uniforme, 

aroma e sabor 

 

 

 

 

da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e 

com brilho. Entregas semanais conforme solicitação 

do serviço de nutrição e dietética 

09 300 Kg 
Batata doce 

10 700 Kg 

Batata inglesa- Não serão tolerados os defeitos ex-

ternos e internos que prejudiquem o consumo: bro-

tamento, esverdeamento, embonecamento grave, 

rachadura profunda, podridões e coração negro e 

mancha chocolate.  

O produto deverá estar fresco, isento de substân-

cias terrosas,  

sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície 

externa e no  

ponto de consumo. Entregas semanais conforme 

solicitação do serviço de nutrição e dietética 

11 300 Kg 

Beterraba sem folhas, bulbos de tamanhos médios, 

uniformes, sem ferimentos ou defeitos, ternos sem 

corpos 

estranhos ou terra aderida à superfície. Entregas se-

manais conforme solicitação do serviço de nutrição 

e dietética 

12 500 Pct 

Biscoito Integral, pacote com 400gr. Entregas 

mensais conforme solicitação do serviço de nutrição 

e dietética. 

13 400 Pct 

Biscoito caseiro com farinha de milho, pacotes 

de 1 kg, contendo embalagem integra, rótulo de in-

formações nutricionais. data de validade no mínimo 

de 60 dias. 

14 600 Pct 

Bolachão, pacote com 400 gr. Entregas semanais 

conforme solicitação do serviço de nutrição e dieté-

tica. 

15 300 Unid 
Brócolis verde, novo, cabeça bem fechada, de 1ª 

qualidade, não pode estar amarelado. 

16 400 Pct 

Café torrado e moído, pacote 500gr. Entregas 

mensais conforme solicitação do serviço de nutrição 

e dietética 
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17 800 Kg 

Carne de Frango Coxa e Sobrecoxa sem dorso - 

kg -peças individuais em embalagem primária plás-

tica transparente, revestidas por embalagem secun-

dária resistente. Apresentando cor rosada e aroma 

suave, isenta de cristais de gelo ou líquido em con-

tato direto com o produto. Data de fabricação, do 

mês da entrega e prazo de validade mínimo de 6 

meses. Armazenada em caixas térmicas limpas e 

vedadas para o transporte ou carro refrigerado. O 

fornecedor se responsabiliza pela troca do produto 

quando não atendida às solicitações ou quando em 

estoque ocorrer alterações do produto. Entregas 

mensais no Hospital,  

conforme solicitação do serviço de nutrição e dieté-

tica. 

18 700 Kg 

Carne de Frango Peito – kg - peças individuais em 

embalagem primária plástica transparente, revesti-

das por embalagem secundária resistente. Apresen-

tando cor rosada e aroma suave, isenta de cristais 

de gelo ou líquido em contato direto com o  

 

 

produto. Data de fabricação, do mês da entrega e 

prazo de validade mínimo de 6 meses. Armazenada 

em caixas térmicas  

 

 

limpas e vedadas para o transporte ou carro refrige-

rado. O fornecedor se responsabiliza pela troca do 

produto quando não atendida às solicitações ou 

quando em estoque ocorrer alterações do produto. 

Entrega mensal conforme solicitação do serviço de 

nutrição e dietética. 

19 900 Kg 

Carne moída de 1ª, in natura, kg - não embutida tipo 

linguiça, contendo no máximo 10% de gorduras to-

tais por 100g. Apresentando cor vermelho intenso, 

aroma suave e isento de líquido sanguinolento inter-

namente. Produto com registro na Coordenadoria 

de Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de 
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origem animal (SISPOA). Embalada em sacos plás-

ticos transparentes, próprios para o congelamento, 

em volumes de 1 kg. Armazenada em caixas térmi-

cas limpas e vedada para o transporte ou transpor-

tada em carro refrigerado.  O fornecedor se respon-

sabiliza pela troca do produto quando não atendida 

às solicitações ou quando em estoque ocorrer alte-

rações do produto. Entregas conforme solicitação 

do serviço de nutrição e dietética 

20 500 Kg 

Cebola – casca íntegra, isenta de sujidades e pro-

cesso de deterioração. Embalada em sacos plásti-

cos transparentes de 2Kg e 5kg identificados. Entre-

gas semanais conforme solicitação do serviço de 

nutrição e dietética 

21 400 Kg 
Cenoura- Entregas semanais conforme solicitação 

do serviço de nutrição e dietética.  

22 300 Cx 

Chá sabor camomila, caixas com 10 saches. En-

tregas mensais conforme solicitação do serviço de 

nutrição e dietética 

23 300 Cx 

Chá sabor maçã, caixas com 10 saches. Entregas 

mensais conforme solicitação do serviço de nutri-

ção e dietética 

24 300 Cx 

Chá sabor morango, caixas com 10 saches.  En-

tregas mensais conforme solicitação do serviço de 

nutrição e dietética 

25 300 Cx 

Chá sabor frutas vermelhas, caixas com 10 sa-

ches.  Entregas mensais conforme solicitação do 

serviço de nutrição e dietética 

26 500 kg 

CHUCHU – verde, novo, sem brotos, de 1ª quali-

dade, de 

tamanho médio, não poderão estar murchos, com 

casca 

sã, sem rupturas, não deve apresentar rachaduras 

ou 

cortes na casca. Estarem suficientemente desen-

volvidos. 

Não estarem danificados por qualquer lesão de ori-

gem 

física ou mecânica. Livre de enfermidades. Isento 

de 

partes pútridas. 

27 300 und 

COUVE FLOR – nova, de 1ª qualidade, firme e in-

tacta, 

isenta de material terroso, com coloração uniforme, 

sem 
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manchas, livre de enfermidades, isento de partes 

pútridas. Suficientemente desenvolvida, em per-

feito 

estado de conservação e maturação. 

28 500 Unid 
Ervilha em conserva- embalagem de 200g 

29 600 Unid 

Extrato de tomate - lata de 350g, isenta de sinais 

que possam comprometer a qualidade do produto, 

como amassados ou ferrugem. Conter rótulo de in-

formações nutricionais, data de fabricação e prazo 

de validade mínimo de 2 anos. O fornecedor se 

responsabiliza pela troca do produto quando não 

atendida às solicitações ou quando ocorrer altera-

ções do produto. Entregas mensais no Hospital, 

conforme solicitação do serviço de nutrição e dieté-

tica. 

30     100 Unid 

Farinha de milho, média, pacote com 1Kg, con-

tendo rótulo de informações nutricionais, data de 

fabricação e prazo de validade mínimo de 90 dias 

após a entrega. Aspectos de cor, sabor e aroma 

característicos. Embalagem secundária de plástico 

transparente ou papel reciclável contendo 10 uni-

dades.  

 

 

 

O fornecedor se responsabiliza pela troca do pro-

duto quando não atendida às solicitações ou 

quando em estoque ocorrer alteração do produto. 

Entregas mensais no Hospital, conforme solicita-

ção do serviço de nutrição e dietética. 

31 80 Pct 

Farinha de Trigo tipo 1 especial - pacote de 5kg, 

com embalagem íntegra, rótulo de informações nu-

tricionais, data de fabricação e prazo de validade mí-

nimo de 1 ano após a entrega. Coloração caracte-

rística, enriquecida com ferro e ácido fólico e au-

sência de materiais contaminantes.  

O fornecedor se responsabiliza pela troca do pro-

duto quando não atendida às solicitações ou 

quando em estoque ocorrer alterações do produto. 

Entregas mensais no Hospital, conforme solicita-

ção do serviço de nutrição e dietética. 
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32 50 Kg Farinha de trigo integral, 1kg 

33 600 Pct 

Feijão preto – Pacote de 1 kg. Tipo 1, novo, de 1 ª  

qualidade, em embalagem plástica  transparente. 

Sem 

presença de  grãos mofados, carunchados, torrados 

e 

sem sujidades. Entregas mensais conforme solicita-

ção do serviço de nutrição e dietética. 

34 30 Unid 

Fermento instantâneo, embalagem de 125 grs. 

Contendo rótulo de informação nutricional, data de 

fabricação e prazo de validade mínimo de 1 ano 

após a entrega. O fornecedor se responsabiliza pela 

troca do produto quando não atendida às solicita-

ções ou quando em estoque ocorrer alteração do 

produto. Entregas mensais no Hospital, conforme 

solicitação do serviço de nutrição e dietética. 

35 50 Unid 

Fermento Químico - lata de 100g contendo rótulo 

de informação nutricional, data de fabricação e 

prazo de validade mínimo de 1 ano após a entrega. 

O fornecedor se responsabiliza pela troca do pro-

duto quando não atendida às solicitações ou  

 

 

 

 

quando em estoque ocorrer alteração do produto. 

Entregas mensais no Hospital, conforme solicitação 

do serviço de nutrição e dietética. 

36 500 Cx 

Gelatina em pó 45 gramas, sabores diversos. En-

tregas mensais conforme solicitação do serviço de 

nutrição e dietética 

37 1000 Cx 

Leite longa vida (UHT) - embalagem de 1 litro, es-

téril, em perfeitas condições, com data de fabrica-

ção e prazo de validade de 180 dias. Entregas con-

forme solicitação do serviço de nutrição e dietética 

 

38 200 pct 
Lentilha, embalagem de 500g 

39 70 Pct 
Macarrão com ovos, cabelo de anjo, embalagem 

de 500g 

40 70 Pct 
Macarrão com ovos, talharim, 1kg 

41 70 Pct 
Massa com ovos, pct de 1 kg, tipo parafuso. 

42 300 Kg 

Maçã Nacional – kg, livre de sujidades e partes 

não comestíveis, cor e sabor característico. O for-

necedor se responsabiliza pela troca do produto 
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quando não atendida às solicitações ou quando em 

estoque ocorrer alteração do  

 

 

 

 

 

produto. Entregas semanais conforme solicitação 

do serviço de nutrição e dietética. 

43 100 Kg 

Mamão formosa – não pode estar mole, rachado, 

escuro ou amassado, 1 ª qualidade, que não esteja 

verde, nem totalmente maduro, deverá ser doce e 

suculento. 

44 50 Unid 

Margarina sem sal, pote com 500 grs, com 60 a 

80% de lipídeo, apresentação, sabor, cheiro, as-

pecto e cor peculiares aos mesmos e deverão es-

tar isentos de ranços e outras características inde-

sejáveis, com rótulo com informação nutricional, 

data de fabricação e data de validade. O fornece-

dor se responsabiliza pela troca do produto quando 

não atendida às solicitações ou quando em esto-

que ocorrer alteração do produto. Entregas men-

sais conforme solicitação do serviço de nutrição e 

dietética. 

45 600 Unid 
Milho verde em conserva, embalagem 200 g 

46 600 Kg 
Moranga cabotia 

47 250 Unid 

Óleo de Soja – embalado em lata com 900ml, para 

proteção contra a luminosidade. Rótulo de informa-

ções nutricionais, data de fabricação e prazo de va-

lidade mínimo de 1 ano. Quantidade de gordura sa-

turada máxima por 100ml de 10%. O fornecedor se 

responsabiliza pela troca do produto quando não 

atendida às solicitações ou quando em estoque 

ocorrer alteração do produto. Entregas mensais 

conforme solicitação do serviço de nutrição e dieté-

tica 

48 60 Dz 

 

 

 

Ovos de galinha Vermelhos – subdivididos em 

dúzias, embalados em caixas moldadas de pape-

lão, apropriadas para o transporte. Apresentando 

cor característica com casca íntegra e isento de 

odor. Armazenados em temperatura refrigerada até 

10°C, e transportado em caixas térmicas limpas e 

vedadas. O fornecedor se responsabiliza pela 
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troca do produto quando não atendida às solici-

tações ou quando ocorrer alteração do produto. 

Entregas conforme solicitação do serviço de nutri-

ção e dietética 

49 200 pct 
Refresco em pó, pacote de 1kg, sabores laranja, 

abacaxi e uva 

50 200 Unid 

Repolho; de primeira, apresentando tamanho, 

aroma e 

cor próprios; isenta de sujidades, parasitas e lar-

vas. Entregas semanais conforme solicitação do 

serviço de nutrição e dietética. 

51 900 Pct 
Rosca de cachaça, 400g 

52 40 Pct 

Sal fino iodado, pacote com 1 Kg. Procedente com 

estabelecimento com registro no MS. O fornecedor 

se responsabiliza pela troca do produto quando não 

atendida às solicitações ou quando em estoque 

ocorrer alteração do produto. Entregas conforme so-

licitação do serviço de nutrição e dietética 

53 50 Unid 
Sardinha em molho de tomate- lata de 250g. 

54 1000 Kg 

Tomate casca íntegra, isenta de sujidades e pro-

cesso de deterioração. Embalado em sacos plásti-

cos transparentes de 4Kg. Entregas semanais con-

forme solicitação do serviço de nutrição e dietética 

55 200 kg 

VAGEM – verde, nova, de 1ª qualidade, sãs, sem 

rupturas, com coloração uniforme e sem manchas, 

livre 

de enfermidades, não deve estar danificada por 

qualquer 

lesão de origem física ou mecânica 

56 40 Unid 

Vinagre de maçã, embalagem com 750 ml, emba-

lada em garrafa plástica tipo pet, contendo data de 

fabricação e prazo de validade mínimo de validade 

mínima de 1 ano. Produto com ausência de impure-

zas e materiais contaminantes.  

 

 

 

O fornecedor se responsabiliza pela troca do pro-

duto quando não atendida às solicitações ou quando 

em estoque ocorrer alteração do produto. Entregas 

conforme solicitação do serviço de nutrição e dieté-

tica 

 
            A Empresa vencedora deverá disponibilizar os produtos a partir de pedido de empe-
nho gerado, e terá 5 dias úteis após para entregar. Caso a entrega não ocorra dentro dos 5 
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dias, a empresa poderá ser notificada, e ainda se persistir, desclassificada do processo licita-
tório, sendo convocada a próxima empresa com o melhor preço. Os produtos deverão ser 
entregues em condições adequadas de armazenamento, transporte e consumo.  

As entregas deverão ser realizadas no Hospital Pedro Jorge Calil, no Município de 
Formigueiro, e serão acompanhadas por um servidor do Hospital, o qual fará a conferência 
do produto e da nota fiscal, procedendo ao recebimento, após conformidade.  
 
CARACTERÍSTICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL 
 O Hospital Municipal Pedro Jorge Calil está localizado na Rua Vereador Adelino Car-
doso, nº 150, Bairro Centro, Município de Formigueiro – RS Cep 97.210-000. 
 O Hospital Municipal Pedro Jorge Calil está vinculado a Secretária Municipal de Saúde, 
do município de Formigueiro – RS. Destina-se ao atendimento de pacientes de toda as faixas 
etárias, prestando atendimento 24 horas por dia, em todos os dias do ano. Trata-se de com-
ponentes hospitalares fixos da Rede de Atenção às Urgências e se caracterizam como esta-
belecimentos de saúde de complexidade média da rede Hospitalar.  
 O modelo gerencial proposto, como forma flexível de Administração de gestão com-
partilhada, obedecerá aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, obser-
vando as políticas públicas voltadas para a regionalização da saúde, preservando-se a missão 
do Hospital Municipal Pedro Jorge Calil e o contido no Contrato. 
 
2 . PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
2.1 - Os preços registrados neste processo terão validade pelo prazo de 12 (doze) meses, a 
contar da data da assinatura desta Ata. 
 
2.2 - A empresa vencedora terá o prazo máximo de 03 (três) dias úteis para a assinatura da 
Ata de Registro de Preços. 
 
2.3 - 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. 
 
2.4 - A existência da Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar contrata-
ções que dela poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de outras licitações para aqui-
sição do objeto licitado, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igual-
dade de condições. 
 
2.5 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o recebimento da Ordem 
de compra ou da Nota de Empenho. 
 
2.6 – 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 estabe-
lecida na proposta financeira. 
 
2.7 – Durante a vigência deste registro, os preços dos materiais registrados poderão sofrer 
reequilíbrio, que se dará através da redução ou suplementação em relação aqueles inicial-
mente contratados observados as condições previstas nas normas que regulamentam o pro-
cedimento licitatório, em especial o Decreto Municipal n.º 3.195/2012 e o instrumento convo-
catório. 
 
2.8 – 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.  
 
3 . OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
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3.1 – Enviar Solicitação de Compra sob ordem de pedido de empenho via e-mail. 
 
3.2 – Conferência do produto e nota fiscal, no ato do recebimento. 
 
3.3 - O pagamento será efetuado contra empenho, até o 5º (quinto) dia útil, após a liquidação 
da nota fiscal, por intermédio da tesouraria do Município e mediante apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura. 
 
3.4 - O pagamento será efetuado através de transferência bancária, para o Banco do Brasil, 
Agência nº 3730-3 e Conta Corrente nº 8003-9, citada na proposta da participante. 
 
4 . DOCUMENTAÇÃO: 
 
Conforme solicitação do Setor de Licitações e Contratos. 
 
5 . VIGÊNCIA: 
 
A licitação terá a vigência de 12(doze) meses a contar da data de assinatura das atas.  
 
6 . RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO: 
 
- Geovane Batista Concari, Diretor Hospitalar. 
 
7 . JUSTIFICATIVA:  
 
Licitação vigente está a vencer, logo é necessária nova licitação para aquisição de medica-
mentos. 
 

 
Formigueiro, 28 de novembro de 2022. 

 
 
 

__________________________________ 
                                                     Geovane Batista Concari 

  Diretor Hospitalar  
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ANEXO II 
MINUTA DE CONTRATO 

 
Vinculada ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 05/2023 

Processo nº 11/2023 
 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES: 
Secretaria Municipal da Administração 
Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social 
Hospital Municipal Dr. Pedro Calil 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Eventos 
 

Contrato celebrado entre o Município de Formigueiro, CNPJ nº 
97.228.126/0001-50, com sede localizada à Avenida João Isidoro Lorentz, nº 222, te-
lefone (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 resol-
vem celebrar o presente Contrato, conforme cláusulas, observadas as condições do 
Edital que rege o presente Processo e aquelas enunciadas nas Cláusulas que se se-
guem. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - 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) pro-
duto (s) até o Hospital Municipal, na Secretaria de Educação, Cultura, Desportos e 
Eventos, Secretaria da Administração, assim como o Município não se responsabili-
zará 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 05 (cinco) dias, 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 Órgão Solicitante. 
 
CLÁUSULA QUARTA - 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: 
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 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 contra-
tar): 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 e/ou contrato, com irregularidades, 
passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 
 e) executar a Ata de Registro de Preços e/ou contrato, com atraso injustifi-
cado, 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 e/ou contrato: suspen-
são 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 e/ou 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 da 
Ata de Registro de Preços e/ou 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 imposta ao fornecedor em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E FORMA DE 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/Fa-
tura.  
II- A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visuali-
zação, a indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de forne-
cimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior libera-
ção do documento fiscal para pagamento. 
III- O pagamento será efetuado no prazo até o 5º (quinto) dias úteis a contar da liqui-
dação 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 com-
pensará 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 preferen-
cialmente no Banco do Brasil ou Banrisul. 
 
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. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINAN-
CEIRO: 
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 com-
pensará 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 Se-
cretaria de Educação, Cultura, Desportos e Eventos, Secretário da Administração, no-
meados 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. 
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 Cláu-
sula 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 No-
tificação 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 Eletrônico nº 05/2023, Processo nº 
11/2023, 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. 
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Formigueiro, xx de xxxxxx de 2023. 

 
 

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 
 

ATA Nº ...... /2023 
REGISTRO DE PREÇOS 

 

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 

 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 05.2023 

PROCESSO nº 11/2023 
 

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 Car-
doso, 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 classifica-
ção das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO nº 05/2023, Processo 
LC nº 11/2023, 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 2023, resolve 
REGISTRAR OS PREÇOS das Empresas, em primeiro lugar (es) por item, observa-
das 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 seguin-
tes 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 Eletrônico nº 
05/2023, 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. 
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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 ob-
jeto. 
 
CLÁUSULA 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: 
I– A partir da assinatura desta Ata de Registro de Preços, o licitante se obriga a cum-
prir, na sua íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às 
penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas e das regras cons-
tante 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 lici-
tações 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 vigên-
cia 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 Admi-
nistração 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/Fa-
tura, correndo a despesa nas Dotações Orçamentárias referentes ao exercício finan-
ceiro 2021-2022.  
II- A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visuali-
zação, a indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de forne-
cimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior libera-
ção do documento fiscal para pagamento. 
III- O pagamento será efetuado no prazo até o 5º (quinto) dias úteis a contar da liqui-
dação 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 com-
pensará 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 preferen-
cialmente no Banco do Brasil ou Banrisul. 
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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 aplicá-
veis à espécie. Para tanto, o fornecedor deverá formalizar e encaminhar à Adminis-
tração 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 aqui-
sições anteriores e Nota Fiscal com preço atual. 
III– Após a análise da documentação para a concessão do reequilíbrio, a Administra-
ção deverá observar os demais preços do mercado e se for o caso, convocar o clas-
sificado 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 supe-
rior 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 solici-
tações 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 Vereador Adelino Cardoso, nº150, Se-
cretaria da Administração, na Avenida João Isidoro, nº222 e na Secretaria de Educa-
ção, Cultura, Desporto e Eventos, situado na Rua Roberto Ziebell, nº52  em horário 
de expediente da Administração das 7:30h à 13h30min, e deverá ocorrer somente 
após a emissão das respectivas Ordens de Compras ou Notas de empenho - docu-
mento 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, sujei-
tando-se às penalidades previstas neste edital. 
V- O produto deverá ser transportado devidamente acondicionados, de forma a man-
ter 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, desig-
nado 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 con-
ferência e conformidade das quantidades, da qualidade e integridade dos produtos 
recebidos.   
 
CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DA ATA: 
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I- A empresa garante que o objeto será executado no prazo, na qualidade e nas quan-
tidades 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 adminis-
trativa prevista no Art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA 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 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 contra-
tar): 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 e/ou contrato, com irregularidades, 
passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 
 e) executar a Ata de Registro de Preços e/ou contrato, com atraso injustifi-
cado, 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 e/ou contrato: suspen-
são 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 e/ou 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 da 
Ata de Registro de Preços e/ou 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 imposta ao fornecedor em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO VÍNCULO: 
I- Durante o prazo de validade do Registro de Preços, todos os atos praticados pelas 
partes, deverão manter estrita observância ao Edital de Pregão Eletrônico n° 05/2023 
e às normas que lhe deram embasamento legal. 
 
CLÁUSULA 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. 
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Formigueiro, …. de ........ de 2023. 

 
 
 

Jocelvio Gonçalves Cardoso 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Empresa vencedora 
CNPJ nº 
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ANEXO IV 
Observação: a declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da em-
presa. 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA – ME, 
OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP 
 
 
 
A empresa __________________________, inscrita no CNPJ Nº ____________, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _______________________ porta-
dor(a) da Carteira de Identidade Nº ____________ e do CPF Nº ____________ DE-
CLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação 
como MICROEMPRESA-ME, ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP, estando 
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da LEI COM-
PLEMENTAR Nº 123, de 14/12/2006. 
 

Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração. 
 
 
 
 

  ,  de  de 2023. 
 
 
 
 
 
 

Identificação e assinatura do Representante legal da empresa 
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ANEXO V 
Modelo da Proposta de Preços, que deverá ser apresentada em papel timbrado 

da empresa. 
 
 
Razão Social da Empresa: 
CNPJ da Empresa:  
Endereço:  
Telefone n.º: 
Endereço eletrônico: 
Agência Bancária; 
N.º da Conta Corrente: 
 
Nome do Representante Legal: 
CPF n.º: 
RG n.º: 
Endereço: 
Telefone n.º: 

Pregão nº 05.2023  
Processo Licitatório nº 11/2023 

 

Item Descrição Unidade Quantidade Marca 
Preço 

Unitário 

01      

 
 
 
 
 
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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ANEXO VI 
Observação: a declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da em-
presa 
 
 

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE ENTREGA 
 
 
 
A empresa __________________________, inscrita no CNPJ Nº ____________, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _______________________ porta-
dor(a) da Carteira de Identidade Nº ____________ e do CPF Nº ____________ DE-
CLARA, sob as penas da Lei, que se compromete a realizar os serviços de acordo 
com as solicitações da Prefeitura de Formigueiro, conforme estabelecido no Edital do 
Pregão Eletrônico nº 05.2023 – Processo nº 11/2023 da Prefeitura de Formi-
gueiro/RS. 
 

Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração. 
 
 
 
 

  ,  de  de 2023. 
 
 
 
 
 

Identificação e assinatura do Representante legal da empresa 
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ANEXO VII 
 
Observação: a declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da em-
presa. 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE PLENA ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL 
 
 
 
 
A empresa _______________________, inscrita no CNPJ Nº _______________, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _______________________ porta-
dor(a) da Carteira de Identidade Nº _________ e do CPF Nº ____________ DE-
CLARA, sob as penas da Lei, que aceita plena e totalmente as condições do Edital 
do Pregão Eletrônico nº 05.2023 – Processo nº 11/2023 da Prefeitura de Formi-
gueiro/RS. 
 

Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração. 
 
 
 
 

  ,  de  de 2023. 
 
 
 
 
 
 

Identificação e assinatura do Representante legal da empresa 
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ANEXO VIII 
Observação: a declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da em-

presa. 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À CONTRATAÇÃO 
 
 

A empresa ____________________, inscrita no CNPJ Nº _____________, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ________________________ porta-
dor(a) da Carteira de Identidade Nº _____________ e do CPF Nº ____________ DE-
CLARA, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à nossa participa-
ção na licitação Edital do Pregão Eletrônico nº 05.2023 – Processo nº 11/2023 da 
Prefeitura de Formigueiro/RS, que não fomos declarados inidôneos e não estamos 
impedidos de contratar com o Poder Público, nem suspensos de contratar com a Ad-
ministração, nos comprometendo a comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 
 

Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração. 
 
 
 
 

  ,  de  de 2023. 
 
 
 
 
 

Identificação e assinatura do Representante legal da empresa 



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO 
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ANEXO IX 
 
Observação: a declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da em-
presa. 
 
 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 
 
 

A empresa ____________________, inscrita no CNPJ Nº _____________, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _______________________ porta-
dor(a) da Carteira de Identidade Nº ______________ e do CPF Nº___________ DE-
CLARA, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do 
Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da 
Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que 
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de 

aprendiz (). (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração. 

 
 
 
 

  ,  de   de 2023. 
 
 
 

Identificação e assinatura do Representante legal da empresa 
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ANEXO X 
 

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

DECLARAÇÃO 

 
Referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2023: 

 
____________________________________________, 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 superveni-
ente 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) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


