COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS - Nº 008/2018
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 23/03/2018 – HORÁRIO 10:00 (dez horas)
LOCAL: SALA DE LICITAÇÕES – PRAÇA RAUL DE JESUS LIMA – CENTRO /
ARAGUAÇU – TO.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO
DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL
DE EDUCAÇAO E DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ARAGUAÇU - TO.
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2018
OBJETO

TIPO DE
LICITAÇÃO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER
OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E
DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ARAGUAÇU - TO.
Pregão Presencial Para Registro de Preços com MENOR
PREÇO ITEM

FUNDAMENTAÇÃO Regido
pela
Lei
n°10.520/2002
de
17/07/2002
subsidiariamente à Lei Federal n°8.666/1993, de 21/06/1993
LEGAL
e suas posteriores alterações, Lei Complementar N°123/2006,
e Decreto Municipal 127/2017.
DATA DE
ABERTURA
HORÁRIO
LOCAL
TELEFONE/FAX

23/03/2018
10:00 horas (horário de Brasília)
Prefeitura Municipal de Araguaçu – Sala de Licitações
(63) 3384-2056

1 - PREÂMBULO
1.1 - O MUNICIPIO DE ARAGUAÇU - ESTADO DO TOCANTINS, sito na Praça
Raul de Jesus Lima, 08, centro, torna público para o conhecimento dos interessados, que
realizará o PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 – dia 23 de Março de 2018 às 10:00
horas, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA
ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E DEMAIS
PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE
ARAGUAÇU - TO, o qual será conduzido pela Pregoeira Beatriz Rodrigues Chaves e
sua Equipe de Apoio, instituída pelo Decreto nº 126/2018, de 11 de janeiro de 2018, na
Sala de Licitações, no horário e dia designados, o mesmo será regido pela Lei
n°10.520/2002 de 17/07/2002 subsidiariamente à Lei Federal n°8.666/1993, de
21/06/1993 e suas posteriores alterações, Lei Complementar N°123/2006 e Decreto nº
127/2017.
Os documentos que integram o presente EDITAL estão dispostos em 08 (oito)
anexos, a saber:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Credenciamento;
Anexo III – Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos da Habilitação;
Anexo IV – Declaração de enquadramento de micro empresa e empresa de pequeno
porte
Anexo V – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo;
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Anexo VI – Declaraçao de Conhecimento e Aceitação do Teor do Edital
Anexo VII - Proposta de Preços;
Anexo VIII – Minuta da Ata de Contrato.
2 – OBJETO E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2.1 OBJETO
2.1.1 - A presente licitação objetiva REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E DEMAIS PROGRAMAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ARAGUAÇU - TO,
conforme discriminação disposta no Anexo I (Termo de Referência) do Edital.
2.2 ÓRGÃO GERENCIADOR
2.2.1 MUNICÍPIO DE ARAGUAÇU, inscrito no CNPJ sob o nº 02.391.407/0001-12 sito
à Praça Raul de Jesus Lima, s/nº, Centro Araguaçu/TO, representado pelo Sr.
JOAQUIM PEREIRA NUNES, brasileiro, Prefeito Municipal, portador do RG Nº
17.383.926 SSP-SP e CPF Nº 011.431.808-52 residente e domiciliado nesta cidade à Av.
Araguaia, S/N, CEP – 77475 – 000 Araguaçu - TO.
2.3 ÓRGÃOS E PARTICIPANTES
2.3.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ARAGUAÇU - TO, CNPJ Nº 12.254.356/000130, com sede à Rua Aldenor Lira Gomes, Centro, Araguaçu – To, CEP:77.475-000,
representado por sua atual Gestora CAROLINE NUNES DE OLIVEIRA, brasileira,
casada, portadora do CPF nº 008.523.911-96 e da CIRG 682.410 SSP/TO, residente e
domiciliado nesta cidade de Arguaçu - TO;
2.4 DA UTILIZAÇÃO POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES
2.4.1 Poderão utilizar-se desta Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante previa consulta ao
Órgão Gerenciador desta Ata e anuência da empresa beneficiária, desde que
devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras contidas
na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 7.892/2013, nas normas
municipais pertinente e demais normas em vigor e respectivas atualizações.
2.4.2 Os órgãos que não participaram deste registro de preços, quando desejarem fazer
uso desta Ata de Registro de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata
para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
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2.4.3 Poderá o beneficiário desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de
adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes
desta ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
2.4.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o art. 22 do Decreto nº
7.892/2013, não poderão exceder, por órgão, a cem por cento dos quantitativos dos
itens do instrumento convocatório e registrados nesta Ata de Registro de Preços para
o órgão gerenciador e órgãos participantes.
2.4.5 O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata
de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente
do número de órgãos não participantes que aderirem.
2.4.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá
efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o
prazo de vigência da ata.
2.4.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada
a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
2.4.8 É expressamente vedada a subcontratação do objeto deste Edital, sob pena de
anulação da contratação e da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação de
penalidade prevista.
3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1 - Somente poderão participar do presente certame as empresas que
atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos.
3.2 - Sob pena de desclassificação, os interessados em participar do presente
pregão deverão trazer fotocópia da documentação exigida autenticada em cartório, ou
acompanhada do Original que deverá ser conferida pela Equipe de Apoio em até 24
horas antes do dia e horário marcados para a presente licitação.
3.2.1 – Só serão aceitas cópias legíveis.
3.3 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas
em quaisquer das hipóteses a seguir elencadas:
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I) - Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com o Município de Araguaçu – TO.
II) - Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a
Administração Pública de qualquer esfera de Governo da Federação e, caso participe do
processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no art. 97, parágrafo único
da Lei Federal 8.666/93;
III) - Que se encontram sob falência, recuperação judicial, concurso de credores,
dissolução ou liquidação;
IV) - Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição ou coligação;
V) - Estrangeiras que não funcionem no país;
VI) - Empresa que tenha sócios que sejam servidores do Município de Araguaçu – TO;
VII) - Que não tenham ramo de atividade pertinente ou compatível ao objeto licitado
inscrito no contrato social.
VIII) cujos sócios, diretores, representantes ou procuradores pertençam,
simultaneamente, a mais de uma empresa licitante;
IX) que esteja suspensa de licitar junto à Prefeitura Municipal de Araguaçu.
3.4 – Caberá à Pregoeira solicitar o contrato social ou sua cópia autenticada, no
momento do credenciamento, para confirmação do inciso VII do sub-item 3.3,
decidindo a respeito.
4 - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO
4.1 - Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste
Edital aquele que não o fizer até 02 dias úteis antes da data designada para a realização
do Pregão, apontando de forma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que
entende viciarem o mesmo, conforme art. 9º da Lei 10520/2002, aplica-se o art. 41º, § 2
da Lei 8666/93.
4.1.1 - Caberá à Pregoeira decidir, com apoio da área técnica responsável pela
elaboração do Termo de Referência, sobre a impugnação interposta, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, observado o disposto no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.
4.1.2 - Não serão reconhecidas impugnações do Edital por fax ou e-mail,
somente por escrito, em original, protocolados nesta Prefeitura Municipal de Araguaçu,
e dentro dos respectivos prazos legais.
4.1.3 - Acolhida a impugnação contra o Edital que implique em alteração do
mesmo, capaz de afetar a formulação das propostas, será designada nova data para a
realização do certame, quando será novamente publicado pelos mesmos meios
inicialmente divulgados.
4.1.4 - A impugnação deverá ser dirigida à Pregoeira na Comissão Permanente
de Licitação da Prefeitura Municipal de Araguaçu.
4.1.5 - A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de
participar deste Pregão até o trânsito em julgado pertinente à decisão.
4.1.6 - Em qualquer ocasião antecedente à data de entrega das propostas, à
Pregoeira poderá, por iniciativa própria ou em consequência de manifestação ou
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solicitação de esclarecimento das licitantes, realizar modificações nos termos do
Edital que não influenciem na elaboração das propostas de preços. Estas
modificações serão feitas mediante a emissão de errata.
4.1.7 - A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando
assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá
assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da
Lei nº 10.520/02 e legislação vigente.
4.1.8 - Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em
pena de detenção, de 02 (dois) a 03 (três) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei
8666/93.
5 – DO CREDENCIAMENTO (Fora do Envelope)
5.1 – No dia, horário e local designado para recebimento dos envelopes, a
empresa licitante deverá apresentar um representante para credenciamento, MUNIDO
DE CÓPIA DO ESTATUTO SOCIAL OU CONTRATO SOCIAL, sendo
recomendável sua presença no dia da abertura com até 15 (quinze) minutos de
antecedência em relação ao horário previsto para a sua abertura, nas formas abaixo:
a) tratando-se de titular, diretor, sócio ou gerente, munido de instrumento que
lhe confira poderes expressos para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência
de tal investidura, devendo identificar-se, exibindo os documentos abaixo, conforme o
caso:
5.2 - Registro Comercial, no caso de Empresa Individual;
5.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
5.4 - Os documentos em apreço deverão estar acompanhados da última
alteração ou da consolidação respectiva;
5.5 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercício;
5.6 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o
exigir;
5.7 - Cópia do CPF e RG do proprietário e sócios.
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5.8 – Para participação na presente licitação, às empresas deverão se apresentar
para o certame através de procurador devidamente constituído, devendo apresentar no
credenciamento (caso queiram participar ativamente de todas as etapas do certame) ou
na abertura da sessão, PROCURAÇÃO com poderes específicos ou CARTA DE
CREDENCIAMENTO com firma reconhecida em cartório (ANEXO II);
5.9 – Fica dispensada a exigência de procuração ou carta de credenciamento
constante do item 5.2 deste edital, caso a representação na licitação se faça através de
diretor ou sócio da empresa;
5.10 - Todas as Licitantes deverão apresentar perante a Equipe de Apoio, antes
da entrega dos envelopes, a DECLARAÇÃO de que cumpre plenamente os requisitos
de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório – Anexo III;
A ausência da declaração constitui motivo para a exclusão da licitante do
certame.
5.11 - Somente as Licitantes que tiverem credenciado representante, na forma
do subitem 5.1 ou 5.2, terão poderes para usar a palavra na sessão, apresentar lances de
preços, manifestar após a declaração do vencedor, imediata e motivadamente, a
intenção de recorrer contra decisões da Pregoeira, assinar documentos e Ata, onde
estará registrada todos os atos relevantes da sessão, e praticar todos os demais atos
inerentes ao certame, em nome da Proponente.
5.12 - Licitante ou representante de licitante que se retirar antes do término da
sessão considerar-se-á que tenha renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos
atos dà Pregoeira.
5.13 - Cada credenciado, ainda que munido de procuração, poderá representar
apenas uma empresa licitante, sob pena de exclusão sumária das representadas do
certame.
5.14 - O representante credenciado que, por força maior, ausentar-se da sessão
do pregão poderá nomear outrem com poderes para lhe representar, desde que seu
documento de credenciamento lhe dê poderes para substabelecer. Uma vez designado
seu substituto, fica vedado o seu retorno.
5.15 - A licitante que não apresentar os Documentos de Credenciamento ficará
impedida de apresentar lances, não poderá manifestar-se durante a sessão e ficará
impossibilitado de responder pela empresa, e interpor recurso em qualquer fase.
Somente será aproveitada a sua proposta.
O Credenciamento será realizado a partir das 08:00 horas, do dia 13 de Setembro, na
sala de licitações, localizada na Praça Raul de Jesus Lima, s/nº, centro, Araguaçu – TO.
5.16 – AS MICROEMPRESAS, MEI E EMPRESA DE PEQUENO PORTE deverão
apresentar no ato do Credenciamento, certidão simplificada como forma de
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comprovação de enquadramento como MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE emitido pela Junta Comercial da sede da licitante, deverá ser
emitida com data do ano vigente, bem como, Declaração de enquadramento de micro
empresa e empresa de pequeno porte Anexo IV.
5.17 - A licitante que não apresentar os Documentos de Credenciamento ficará
impedida de apresentar lances, não poderá manifestar-se durante a sessão e ficará
impossibilitado de responder pela empresa, e interpor recurso em qualquer fase.
Somente será aproveitada a sua proposta.
6 – DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
6.1 – Declarada aberta à sessão pela Pregoeira, a partir desse momento não será
aceita participação de novos licitantes.
6.2 – O envelope da Proposta de Preços deverá ser expresso, em seu exterior, as
seguintes informações:

ENVELOPE 1: “PROPOSTA DE PREÇOS”
MUNICÍPIO DE ARAGUAÇU
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 008/2018
(Razão Social da Proponente e CNPJ)

6.3 – O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu
exterior as seguintes informações:
ENVELOPE 2: “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”
MUNICÍPIO DE ARAGUAÇU
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 008/2018
(Razão Social da Proponente e CNPJ)

6.4 – Inicialmente, será aberto o Envelope 1 – Proposta de Preços e, após, o Envelope 2 –
Documentos de Habilitação da empresa vencedora.
6.5 – Caso a indicação acima referida se apresente incompleta ou com algum erro
de transcrição nos envelopes, tal fato não constituirá motivo para exclusão da empresa
do procedimento licitatório, desde que a incorreção apontada seja corrigida antes da
abertura dos referidos envelopes, e não cause prejuízo ao bom andamento e lisura do
processo.
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6.6 – Em nenhuma hipótese serão recebidos os envelopes contendo as propostas
de preços e a documentação posteriormente ao prazo limite estabelecido neste Edital.
7 – DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1 – A Proposta de Preços deverá ser apresentada no formulário fornecido
pelo Município de Araguaçu, (Anexo VI) deste Edital, ou em formulário próprio
contendo as mesmas informações exigidas no referido formulário, assinado por quem
de direito, em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou
entrelinhas, constando o preço de cada item, expresso em reais (R$), com 02 (dois)
dígitos após a vírgula no valor unitário, em algarismos arábicos, conforme o formulário
mencionado acima, devendo todas as folhas ser rubricadas e numeradas;
7.1.1 – Deverão apresentar em um dispositivo de mídia (pen drive, cd, etc) a
Proposta Eletrônica (Planilha 01) fornecida junto com o Edital e seus respectivos
anexos.) devidamente preenchida. O Preenchimento da PROPOSTA Eletrônica
(Planilha 02) é OBRIGATÓRIO, tornando indispensável para a Empresa possa
participar do presente certame.
7.2 – Os preços apresentados na proposta devem apresentar o valor o item
ofertado e devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e
indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, treinamentos, lucro e outros necessários ao cumprimento integral
do objeto deste Edital e seus Anexos.
7.3 – Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60
(sessenta) dias, a contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação
expressa, esse prazo será considerado como tal;
7.4 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do
período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse
da Prefeitura Municipal, poderá ser solicitada prorrogação geral da validade acima
referida, por igual prazo, no mínimo.
7.5 - A proposta deverá conter a declaração de que a licitante assume perante a
Prefeitura Municipal o compromisso de entregar o objeto no prazo e condições
especificadas no Anexo I.
7.6 – Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do
estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação,
endereço completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último se
houver, para contato, bem como o número da conta corrente bancária e agência
respectiva.
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7.7 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação
impressa e na proposta específica, prevalecerão às da proposta. Ocorrendo divergência
entre o valor unitário e total para os itens do objeto do Edital, será considerado o
primeiro.
7.8 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não
lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou
qualquer outro pretexto.
7.9 - A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os
custos com a entrega do objeto licitado, conforme disposto no item 7.2.
7.10 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste
ato convocatório.
7.11 - prazo previsto para pagamento é de até 30 (trinta) dias corridos após o
atesto de servidor(s) responsável(s) pelo recebimento.
. Os produtos deverão ter o prazo de validade/garantia mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de recebimento dos mesmos
. A Proponente adjudicada obriga-se a garantir que os produtos objeto deste
Edital serão fornecidos de acordo com as especificações definidas na proposta,
respeitando o estabelecido no Edital e isentos de defeitos de fabricação.
7.12 - A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo
desconsideradas quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não
prevista neste Edital.
7.13 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das
propostas, implica em submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus
anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação federal
mencionada no preâmbulo deste Edital.
7.13.1 As propostas que atenderem os requisitos do Edital e seus anexos serão
verificadas quanto a erros, os quais poderão ser corrigidos pela Pregoeira da seguinte
forma:
a) discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso, prevalecerá o
valor por extenso;
b) erros de transcrição das quantidades previstas, mantém-se o preço unitário e
corrige-se a quantidade e o preço total;

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
c) erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente,
mantém-se o preço unitário e a quantidade, retificando o preço total;
d) erro de adição, mantêm-se as parcelas corretas e retifica-se a soma.
Verificando-se no curso da análise das propostas o descumprimento de
qualquer requisito exigido neste Edital e seus anexos, e desde que não se possa utilizar
o disposto no subitem 7.13.1 a proposta será desclassificada.
7.14 - O valor total da proposta poderá ser ajustado/retificado pela Pregoeira
em conformidade com os procedimentos acima para correção de erros. O valor
resultante constituirá o valor total da proposta.
7.15 - Poderão ser inseridas correções/anotações para esclarecimentos da
proposta, desde que não configure alteração da mesma, sendo feita antes da abertura
do envelope.

Obs.: As propostas deverão apresentar carimbo e assinatura do responsável
legal da empresa licitante sob pena de a mesma não ser aceita para participação no
certame.
8. DA SESSÃO DO PREGÃO
8.1. Concluída a fase de credenciamento, conforme Item 5 deste, à Pregoeira
não mais aceitará participação de novas Proponentes, dando-se início à abertura da
sessão com o recebimento dos envelopes.
8.2. Estando de posse da relação das Licitantes credenciadas, à Pregoeira fará
divulgação verbal das interessadas, dando-se início ao recebimento dos envelopes 1 “Proposta de Preços” e 2 - “Documentos de Habilitação”, sendo que as Proponentes
credenciadas poderão ofertar lances durante a sessão do Pregão.
8.3. A sessão do pregão será contínua, podendo ser suspensa para diligências
e/ou interrupções que se fizerem necessárias, ficando as Licitantes convocadas para
reinício da sessão no dia e horário subsequente determinado na sessão pelà Pregoeira.
9. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
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9.1. Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, será feita
conferência de sua conformidade com as exigências do Edital e posterior rubrica pela
Pregoeira, Equipe de Apoio e Licitantes.
9.2. Cumprido o subitem 9.1, serão desclassificadas as propostas que:
a) forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus anexos,
bem como a qualquer dispositivo legal vigente;
b) não cumprirem todos os requisitos da Qualificação Técnica;
c) apresentarem preços totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor
zero, excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não
venham a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação, comprovando
que os custos são coerentes com os de mercado;
d) apresentarem proposta alternativa, tendo como opção de preço ou oferta de
vantagem baseada na proposta das demais Licitantes;
e) não indicarem a MARCA dos produtos ofertados.
9.3. Para fins de classificação das propostas, será considerado o MENOR
PREÇO POR ITEM.
9.4. A Pregoeira procederá à classificação da proposta de menor preço e aquelas
que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente a
de menor preço para participarem dos lances verbais.
9.5. Caso não haja pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no
subitem 9.4, serão classificadas as propostas subsequentes que apresentarem o menor
preço, até o máximo de 03 (três), já incluída a de menor preço, qualquer que tenham
sido os valores oferecidos.
9.6. Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos
lances verbais, a ordem de classificação para esses lances será definida através de
sorteio, independentemente do número de Licitantes.

10 – DA ETAPA DE LANCES
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10.1. Às Licitantes proclamadas classificadas será dada oportunidade para
disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, sempre de valores distintos e
decrescentes em relação a de menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta de
maior valor, observado o subitem 9.4.
10.2. No intuito de dar celeridade aos lances, evitando-se dispêndio de tempo e
diálogo protelatório na sessão, todos os representantes serão convidados a permanecer
no recinto da sessão com seus aparelhos celulares desligados, podendo utilizá-los, a
critério da Pregoeira, somente em caso de contatar com a empresa a qual representa,
obedecido o subitem 10.3 deste Edital.
10.3. O tempo para apresentação de lances será de 02 (dois) minutos, quando
não cumprido considerar-se-á, para fim de julgamento, o lance anterior, resultando,
desta forma, na desistência de ofertar novo lance.
10.4. A desistência em apresentar lance verbal implicará exclusão da licitante da
etapa de lances verbais e manutenção do último valor apresentado, para efeito de
ordenação das propostas.
10.5. A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das
propostas, o que definirá a sequência dos lances seguintes.
10.6. À Pregoeira poderá negociar com a licitante excluída da participação da
oferta de lances verbais, na forma do subitem 11.4, caso a Proponente vencedora seja
inabilitada, observada a ordem de classificação.
10.7. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a
Proponente desistente às penalidades cabíveis.
10.8. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que
à Pregoeira poderá declarar vencedora e adjudicar a proposta ou encaminhar para
decisão superior.
10.9. Caso haja apenas uma proposta válida, à Pregoeira poderá negociar
diretamente com a Proponente para que seja obtido melhor preço.
10.10. Após este ato, será encerrada a etapa competitiva.
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10.11. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte será realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
10.12. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na
data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão
licitante, constante do processo.
11 – DO CRITERIO DE DESEMPATE
11.1. Encerrada a fase de lances e obtida a proposta de melhor preço, verificar-seá a existência de outra proposta que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superiores ao
lance mais bem classificado, formuladas exclusivamente por microempresa/empresa
de pequeno porte;
11.2. Não ocorrerá empate quando o menor lance tiver sido apresentado por
microempresa ou empresa de pequeno porte;
11.3. A proposta apresentada por microempresa ou de empresa de pequeno
porte que se encontrar na faixa de até 5% acima da proposta de menor preço estará
empatada com a primeira colocada e terá direito de preferência disposto no caput do
item 12.
11.4. Caso a ME/EPP classificada em segundo lugar, desista ou não se manifeste
no prazo estabelecido no subitem 12.1.2, a Pregoeira convocará as demais ME/EPPS
participantes na mesma condição, na ordem de classificação. Havendo êxito neste
procedimento, a Pregoeira disponibilizará a nova classificação dos fornecedores para
fins de aceitação.

12. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA
12.1.1. Os benefícios dado às licitante que detenha a condição de microempresa
ou de empresa de pequeno porte nos termos da Lei 123/06, será o que consta
especificamente no que tange aos artigos 42 a 49.
12.1.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte, enquadrada no subitem
5.17, mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela
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classificada em primeiro lugar, no prazo de 05 (cinco) minutos, situação em que
passará à condição de primeira colocada;
12.1.3. Não ocorrendo a adjudicação do objeto à microempresa ou empresa de
pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes na
ordem de classificação, que se enquadrem no subitem 12.1.1, para o exercício do
mesmo direito;
12.1.4. Na hipótese de não ser adjudicado o objeto a microempresa ou empresa
de pequeno porte enquadrada no subitem 12.1.1, o objeto licitado será adjudicado em
favor da proposta originalmente classificada em primeiro lugar.
12.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem
11.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderá apresentar melhor oferta.
12.3. A regularidade fiscal da microempresa e da empresa de pequeno porte
só será exigida para efeito de contratação, que se dará com a emissão da nota de
empenho, mas a mesma deverá apresentar toda documentação exigida para efeito de
comprovação da regularidade fiscal na fase de habilitação, mesmo que esta apresente
restrição.
12.3.1. À microempresa ou empresa de pequeno porte que esteja com alguma
restrição na comprovação da regularidade fiscal na fase de habilitação será assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a
Proponente for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a
requerimento da interessada e a critério da Administração Pública, para regularização
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
12.4. A não regularização no prazo previsto no subitem anterior implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais cabíveis, sendo
facultado à Prefeitura Municipal de Araguaçu convocar os Licitantes remanescentes
na ordem de classificação.
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13 - DA HABILITAÇÃO
13.1 - Os documentos de habilitação que deverão ser apresentados na sessão
pública, inseridos no Envelope nº 02.
13.1.1 TODAS AS EMPRESAS, CADASTRADAS OU NÃO, DEVERÃO
APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE 02 a documentação abaixo, relativa à
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OUTRAS, conforme artigos 30 e 31 da Lei 8.666/1993:
13.2 HABILITAÇÃO JURIDICA
Conforme artigo 28, da Lei 8.666/1993.
a) Contrato Social e ou alterações; Reg. Comercial para Empresa individual ou
Certificado do (MEI).
b) CNPJ; Cadastro Nacional Pessoa Jurídica.
c) RG e CPF do Representante da Empresa
d) Registro comercial, no caso de Firma Individual;
e) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de
prova de Diretoria em exercício;
f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e Ato de Registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.
g) a) Para as cadastradas no SICAF, apresentar o CERTIFICADO
acompanhado do respectivo EXTRATO, para comprovação da regularidade
das certidões. Caso a data de alguma certidão relacionada no SICAF esteja
vencida, a licitante deverá apresentar juntamente com o SICAF a respectiva
certidão atualizada;
13.3 CAPACIDADE TÉCNICA
13.3.1 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OU CERTIDÃO, no mínimo,
expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, apresentado(s) em papel
timbrado da emitente, que comprove(m) ter a licitante fornecido produtos, de maneira
satisfatória, compatíveis em características com o objeto desta licitação. Em se tratando
de pessoa jurídica de direito privado o atestado ou certidão deverá ter firma
reconhecida.
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Parágrafo Único – Os documentos relacionados no 13 das letras “a,b,c,d,e,f e g
do subitem 13.2 não precisarão constar do Envelope “Documentos de Habilitação" se
tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.
13.4 - RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL
13.4.1 - Prova de inscrição do CADASTRO NACIONAL DE PESSOA
JURÍDICA (CNPJ), da mesma licitante que irá faturar e entregar o objeto licitado.
13.4.2 - Prova de INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTE
ESTADUAL, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto da presente Licitação;
13.4.3 – CERTIDÃO NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITO DE
NEGATIVA CONJUNTA DE TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA
UNIÃO, a mesma poderá ser retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br.
13.4.4 – CERTIDÃO NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITO DE
NEGATIVA DE DÉBITO FISCAL ESTADUAL (CND) expedida pela da Secretaria de
Estado de Fazenda do respectivo domicílio tributário;
13.4.5 - CERTIDÃO NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE
TRIBUTOS MUNICIPAL, emitida pelo Município sede do licitante;
13.4.6 - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA AO FGTS (Fundo de Garantia por
tempo de Serviço) demonstrando situação regular.
13.4.7 - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTA (CNDT) site:
www.tst.jus.br
13.5 - RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
13.5.1 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo Cartório
Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de, no máximo 60(sessenta) dias
anteriores à publicação do primeiro aviso desta licitação, exceto se houver prazo de
validade fixada na respectiva certidão;
13.5.2 – Demonstrações contábeis, incluindo o balanço patrimonial do exercício
social, apresentados na forma da lei ou documentação equivalente, que comprove a boa
situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios;
13.5.3 – Para as empresas que são facultadas a apresentação do Balanço
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Patrimonial pelo FISCO, que o caso das empresas com Lucro Presumido, Lucro
Arbitrado e Optante pelo Simples Nacional (EPP e ME) em substituição ao Balanço
poderão apresentar DEFIS/DASN ou ainda SPED.
13.6 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
13.6.1 – Declaração de que não possui, em seu quadro funcional, menores de 18
anos exercendo trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menores de 16 anos
exercendo qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
Modelo (Anexo V)
13.6.2 – Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação e
que não foi declarada inidônea ou suspensa para contratar com o Poder Público, e que
se compromete a comunicar fatos contrários que porventura vierem a ocorrer após o
encerramento da licitação.
Declaração de que a licitante assume perante a Prefeitura Municipal o
compromisso de entregar o objeto no prazo e condições especificadas no (Anexo I)
deste Edital.
13.6.3 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para
habilitação deverão estar em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do
CNPJ e com o endereço respectivo, salientando que:
13.6.4 - As Notas Fiscais a serem emitidas pela empresa vencedora e que, de fato,
executará o objeto, devendo ser correspondente ao CNPJ da empresa mesma empresa
licitante, sendo vedada a emissão de matriz para filial, ou, vice-versa.
13.6.5 - Os documentos apresentados no envelope de Habilitação sem disposição
expressa do órgão expedidor quanto a sua validade, terão o prazo de vencimento de 60
(sessenta) dias contados a partir da data de sua emissão.
13.6.6 - Excetuam-se do prazo acima mencionado, os documentos cuja validade é
indeterminada, como é o caso dos atestados de capacidade ou responsabilidade técnica.
13.6.7 - Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;
13.6.8 - A Pregoeira reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer
documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário;
13.6.9 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
13.6.10 - Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver
incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos e, observado,
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por cautela a garantia do princípio da ampla competitividade, deverá a Pregoeira
considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do
disposto na LC nº 123/2006 com referência, unicamente, aos documentos de
Regularidade Fiscal.
13.6.11 - Poderá a Pregoeira declarar erro formal, desde que não implique
desobediência à legislação e for evidente a vantagem para a Administração, devendo
também, se necessário, promover diligência para dirimir a dúvida.
13.6.12 - Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, a
Pregoeira considerará o proponente inabilitado e prosseguirá a sessão.
13.6.13 - A Administração poderá reter os documentos dos licitantes pelo
período da vigência da licitação em tela, tendo em vista a possibilidade dos licitantes
pleitearem por meio de medidas judiciais a participação no certame, ainda que
esgotado o prazo para recurso administrativo.
13.6.14 - Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento,
nos termos do artigo 299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de um a
cinco anos, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o
documento é particular, independente da penalidade estabelecida no artigo 7º da Lei nº
10.520/02.
13.6.15 - Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas neste
Edital, o licitante – 1º classificado – será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o
objeto do certame.
13.6.16 - Se a oferta do 1º classificado não for aceitável, ou, se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a oferta subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitação do proponente, na ordem
de classificação, e, assim sucessivamente, até a apuração de um licitante que atenda ao
Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do
certame.
13.6.17 – Em caso de participação de licitante que detenha a condição de
microempresa ou de empresa de pequeno porte nos termos da Lei 123/06, será o que
consta especificamente no que tange aos artigos 42 a 49.
13.6.18 - Efetuados os procedimentos previstos no item 8.3 e 8.4 deste Edital, e
sendo aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira anunciará a
abertura do envelope referente aos “Documentos de Habilitação” desta licitante.
13.6.19 - Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará
as licitantes credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais
apresentadas, a ordem de classificação, a análise da documentação exigida para
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habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pela
Pregoeira, sua equipe de apoio e pelo(s) representante(s) credenciado(s) da(s)
licitante(s) ainda presente(s) à sessão.
13.6.19 - Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes
não declaradas vencedoras permanecerão em poder da Pregoeira, devidamente
lacrados, até que seja retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse
fato, ficarão por (20) vinte dias correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo
esse prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos.
13.6.20 - Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou
desistência de sua interposição, será feita pela Pregoeira, a adjudicação do objeto da
licitação à licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a
Autoridade Competente do Município de Araguaçu - TO, para homologação do
certame e lavratura de Instrumento Contratual que será assinada pelos licitantes
vencedores no prazo a ser estipulado pela Pregoeira; na hipótese de existência de
recursos, os autos serão encaminhados a Procuradoria Municipal para apreciação e
parecer.
13.7. Os envelopes das demais Proponentes ficarão de posse da Administração
por um período de 30 (trinta) dias, que os disponibilizará após o atendimento do objeto.
Após esse prazo, caso os referidos envelopes não sejam retirados por seus proprietários,
serão incinerados.
13.8. Da sessão, lavrar-se-á Ata Circunstancial, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pelà Pregoeira e Equipe
de Apoio e, as Licitantes presentes que desejarem fazê-la.

14 - DOS RECURSOS
14.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante, de imediato e motivadamente,
poderá manifestar a intenção de recorrer, que será registrada resumidamente em Ata,
quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das
razões do recurso, ficando as demais Licitantes desde logo intimadas para apresentar as
contrarrazões, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata do processo. A falta de manifestação,
na sessão, importará decadência do direito de recurso.
14.2. O recurso deverá ser dirigido à Pregoeira na Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de Araguaçu.
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14.3. A licitante poderá também apresentar as razões de recurso no ato do
Pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva Ata, ficando as demais
Licitantes desde logo intimadas a apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias
úteis, contados da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata do processo.
14.4. O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo apenas para o
item sob recurso.
14.5. Se não reconsiderar sua decisão, à Pregoeira submeterá o recurso
devidamente informado à consideração do Prefeito Municipal, o qual proferirá no
prazo de 03 (três) dias úteis, decisão definitiva antes da homologação do procedimento.
14.6. Não serão aceitos recursos enviados por fax ou e-mail e as razões só serão
aceitas se enviadas por escrito, em original, e protocoladas nesta Prefeitura, ou
registradas verbalmente na sessão.
14.8. Acatado(s) o(s) recurso(s) pela Pregoeira, não será procedida a
adjudicação do objeto à possível Proponente vencedora.
14.9. Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto à licitante vencedora.
14.10. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á
conhecimento às interessadas, através de comunicação por escrito, via fax ou e-mail.
14.11. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados na
Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura.
14.12 - Não serão aceitas petições encaminhadas por e-mail ou fax, as mesmas
deverão ser protocolizadas na Sede do Município de Araguaçu – TO.
14.13 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira
ao vencedor.
14.14 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
14.15 - Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do
objeto da licitação ao licitante vencedor.
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14.16 - Na ocorrência de manifestação ou interposição de recurso de caráter
meramente protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a
autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a
pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/02 e legislação vigente.
15 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1 - A adjudicação do objeto ao licitante vencedor é feita pela Pregoeira, ficará
sujeita à homologação do Ordenador de Despesas.
15.2 - Para fins de homologação, o proponente vencedor fica obrigado a
apresentar nova proposta adequada ao preço ofertado na etapa de lances verbais, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação realizada na audiência
pública do Pregão.
16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1 Homologado o resultado da licitação e respeitada a ordem de classificação,
será formalizada a Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional que,
após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de
fornecimento nas condições estabelecidas.
16.2 A Prefeitura Municipal de Araguaçu, através da Área de Contratos
convocará a Proponente vencedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, assinar a Ata de
Registro de Preços, podendo este prazo ser prorrogado, a critério da Administração,
por igual período e por uma vez, desde que ocorra motivo justificado.
16.3 Salvo motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de Araguaçu,
através da Área de Contratos, o licitante decairá do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas na Lei n° 10.520/2002, se não comparecer ao local, na data e
horário designados para a assinatura da Ata de Registro de Preços.
16.4 Na assinatura da Ata será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas no Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante
sua vigência.
16.5 Caso o licitante vencedor não faça a comprovação referida no subitem
anterior ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar a Ata, e não haja licitante
que tiver aceito cotar seus bens e/ou serviços em valor igual ao do licitante mais bem
classificado, será convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de
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classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação,
assiná-la, sem prejuízo das multas previstas neste edital e demais cominações legais.
16.6 Firmada a Ata de Registro de Preços entre o licitante vencedor e a
Prefeitura Municipal de Araguaçu, seus signatários passarão a denominar-se:
Fornecedor Registrado e Órgão Gerenciador, respectivamente.
16.7 A Ata poderá ser firmada por representante legal, diretor ou sócio da
empresa, devidamente munido, respectivamente, de procuração ou contrato social e
cédula de identificação do(s) licitante(s) vencedor(es).
16.8 Ao firmar a Ata, o Fornecedor Registrado, quando solicitado pelo Órgão
Gerenciador, obriga-se a entregar os produtos a ele adjudicado.
16.9 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses
contados a partir da data da sua assinatura.
16.10 Serão registrados na Ata de Registro de Preços os preços e quantitativos
do licitante mais bem classificado durante a fase competitiva.
16.11 Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante
vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à
margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º
da Lei nº 8.666/93.
16.12 Se houver mais de um licitante na situação de que trata o subitem 16.11,
serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase
competitiva.
16.13 As Adesões à Ata de Registro de Preços não poderão exceder, na
totalidade, ao quítuplo do quantitativo de cada item registrado.
16.14 A Ata de Registro de Preços com a indicação dos fornecedores e preços
registrados será divulgada no sítio: www.araguacu.to.gov.br e ficará disponibilizada
durante a sua vigência.
17 – DO REAJUSTE
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17.1 – Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com subitem
7.1 deste edital, fixo e irreajustável.
17.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços caso ocorra o
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme disposto no Art. 65, alínea
“d” da Lei 8.666/93.
17.3 – No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada
deverá solicitar formalmente ao Municipio de Araguaçu - TO, devidamente
acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, sendo que o
mesmo será encaminhado à Assessoria Jurídica do Município para o devido parecer.
17.4 - Em caso de redução nos preços, a contratada fica obrigada a repassar ao
Município de Araguaçu o mesmo percentual de desconto.
18 – DA EMISSÃO DAS REQUISIÇÕES, DA ASSINATURA DO CONTRATO E DO
PRAZO DE ATENDIMENTO
18.1. A Prefeitura Municipal de Araguaçu, respeitada a ordem de registro,
convocará os Fornecedores Registrados para assinatura da Ata de Registro de Preços no
prazo de até 05 (cinco) dias contados da notificação.
18.2. O fornecedor convocado que não cumprir as obrigações estabelecidas na
Ata de Registro de Preços estará sujeito às sanções previstas neste Edital.
18.3. Quando comprovada a hipótese acima descrita, a Prefeitura Municipal de
Araguaçu convocará, obedecida a ordem de classificação, o próximo fornecedor
registrado no Sistema de Registro de Preços.
18.4.1. O prazo de entrega poderá ser prorrogado nas condições do § 1º, do art.
57 da Lei nº 8.666/93, desde que justificado por escrito e previamente autorizado pelo
Prefeito Municipal (§ 2º, art. 57, Lei nº 8.666/93).

19 – DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO
19.1. O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste Edital
caberão respectivamente ao setor de Licitações e Contratos que determinarão o que for
necessário para regularizar faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº
8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal.
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19.2. Fica reservado à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto neste Edital e tudo o mais que
se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para a Prefeitura
Municipal de Araguaçu ou modificação na contratação.
19.3. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal da Prefeitura
Municipal de Araguaçu deverão ser solicitadas formalmente pelo Fornecedor
Registrado à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, em tempo
hábil para a adoção de medidas convenientes.
19.4. O Fornecedor deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de
inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a
fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e
comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao
desenvolvimento de suas atividades.
19.5. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a
responsabilidade única, integral e exclusiva do Fornecedor Registrado, no que concerne
ao objeto da respectiva contratação, às implicações próximas e remotas perante a
Prefeitura Municipal de Araguaçu ou perante terceiros, do mesmo modo que a
ocorrência de irregularidades decorrentes da execução contratual não implica em
corresponsabilidade da Prefeitura Municipal de Araguaçu ou de seus prepostos,
devendo, ainda, o Fornecedor, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao
ressarcimento imediato dos prejuízos apurados e imputados às falhas em suas
atividades.
20 – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO
20.1. São obrigações do Fornecedor Registrado:
a) assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias, bem como os
contratos oriundos, em igual prazo, contados da sua notificação que poedrá ser feita
mediante os meios de comunicação expressos na proposta;
b) manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de
habilitação e qualificação exigidas neste edital;
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c) comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do
objeto da Ata de Registro de Preços;
d) atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em
eventuais erros cometidos na execução do objeto da Ata de Registro de Preços;
e) abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro
de Preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador;
f) não subcontratar o objeto da presente licitação, sem o consentimento prévio
da Prefeitura Municipal de Araguaçu, o qual, caso haja, será dado por escrito;
g) a adjudicatária responderá, solidariamente, pelos atos praticados pela firma
subcontratada, relacionados com o objeto deste Edital;
h) promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se
julgar exposta em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto
deste Edital;
i) atestar o recebimento das ordens de compra assim que recebidas via e-mail
ou telefone;
j) proceder à entrega do objeto deste edital, com os deveres e garantias
constantes no Anexo I deste Edital;
l) cumprir todas as demais obrigações dispostas neste Edital e seus anexos.

21 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
21.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:
a) gerenciar a Ata de Registro de Preços;
b) designar o(s) fiscal(is) de contrato para acompanhar e fiscalizar a execução
contratual e para atestar o recebimento do objeto, conforme definido do presente Edital;
c) reservar à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular, omisso ou duvidoso não previsto neste Edital, e em tudo o mais que se
relacione com o fornecimento, desde que não acarrete ônus para a Prefeitura Municipal
de Araguaçu ou modificação na Ata de Registro de Preços;
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d) prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem
como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
e) emitir pareceres sobre atos relativos à execução da Ata, em especial, quanto
ao acompanhamento e fiscalização da execução do objeto, às exigências de condições
estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
f) assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na Ata, no
instrumento convocatório e seus anexos;
g) assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a
Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
h) conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços
registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de
Registro de Preços;
i) a fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a
responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução da Ata
de Registro de Preços.
22 – DA EXECUÇÃO DO OBJETO
22.1. Nos termos do Anexo I – Termo de Referência.

23. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
23.1. É concedido um prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da
protocolização da Nota Fiscal/Fatura perante esta Prefeitura Municipal, para
conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Edital.
23.2. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo do
objeto deste Edital e comprovada a manutenção das exigências da habilitação, será feito
o depósito diretamente na conta corrente da Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias
corridos, contado da data do atesto de conformidade da nota fiscal.
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23.3. Na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erros ou
incorreções, o prazo estipulado no subitem anterior passará a ser contado a partir da
data da sua reapresentação.
23.4. Para a efetivação do pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar
sua regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS).
23.5. Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor da Ata.
23.6. Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro
inicial da Ata, na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua
execução.
23.7. Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços caso ocorra o
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme disposto no Art. 65, alínea
“d” da Lei 8.666/93.
23.8. No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada
deverá solicitar formalmente ao Município de Araguaçu – TO, devidamente
acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, sendo que o
mesmo será encaminhado à Assessoria Jurídica do Município para o devido parecer.
23.9. Em caso de redução nos preços, a contratada fica obrigada a repassar ao
Município de Araguaçu o mesmo percentual de desconto.
24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
24.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e, será descredenciado no
sistema de cadastramento de fornecedor estadual, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas em Edital e no contrato e das demais cominações legais.
24.2. A Administração poderá ainda, garantida a prévia defesa da licitante
vencedora, que deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua
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notificação, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, aplicar, as seguintes
sanções:
I. Advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis;
II. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo atraso
injustificado no fornecimento/instalação do objeto, sobre o valor da contratação em
atraso;
III. Multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pelo não
fornecimento/instalação do objeto deste Pregão, calculada sobre o valor remanescente
do contrato;
IV. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo
descumprimento de qualquer cláusula ou obrigação prevista neste Edital e não
discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da contratação em descumprimento,
contada da comunicação da contratante (via internet, fax, correio ou outro), até cessar a
inadimplência;
V. Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Prefeitura Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
VI. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade;
VII. Após o 20º (vigésimo) dia de inadimplência, a Administração terá direito
de recusar a execução da contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade,
comunicando à adjudicatária a perda de interesse no recebimento da nota fiscal/fatura
para pagamento do objeto deste Edital, sem prejuízo da aplicação das penalidades
previstas neste Instrumento;
VIII. A inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso do
prazo estipulado na alínea anterior, em quaisquer dos casos, observado o interesse da
Contratante e a conclusão dos procedimentos administrativos pertinentes, poderá
implicar a imediata rescisão unilateral do Contrato, com a aplicação das penalidades
cabíveis;
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IX. Ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado, a Contratante poderá contratar
o remanescente mediante dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal
nº 8.666/93, observada a ordem de classificação da licitação e as mesmas condições
oferecidas pela licitante vencedora, ou adotar outra medida legal para execução do
objeto ora contratado;
X. Quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo
administrativo, poderão elas serem compensadas pelo Departamento Financeiro da
Contratante, por ocasião do pagamento dos valores devidos, nos termos dos arts. 368 a
380 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);
XI. Na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou,
inexistindo pagamento vincendo a ser realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este
insuficiente para possibilitar a compensação de valores, a Contratada será notificada a
recolher aos cofres do Erário a importância remanescente das multas aplicadas, no
prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contratada, do
comunicado formal da decisão definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo das
demais sanções legais cabíveis;
XII. As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou
não, de acordo com a gravidade da infração;
XIII. O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10%
(dez por cento) do valor da contratação;
XIV. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos
ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito;
XV. A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser
recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, ou ainda, quando for o caso, será cobrada
judicialmente;
XVI. As sanções previstas nesta CLÁUSULA são autônomas e a aplicação de
uma não exclui a de outra e nem impede a sobreposição de outras sanções previstas na
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações;
XVII. As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito
de defesa, após notificação endereçada à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 5
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(cinco) dias úteis para manifestação e posterior decisão da Autoridade Superior, nos
termos da lei.

25. DA REVOGAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS
25.1. O Fornecedor Registrado poderá ter o seu registro de preços revogado na
Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e
a ampla defesa.
25.2. A revogação do seu registro poderá ser:
25.2.1. A pedido do próprio FORNECEDOR REGISTRADO, quando comprovar
estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos
ou de força maior;
25.2.2. Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Araguaçu, quando:
a) o Fornecedor Registrado não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
b) o Fornecedor Registrado perder qualquer condição de habilitação ou
qualificação técnica exigida no processo licitatório;
c) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
d) o Fornecedor Registrado não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de
Registro de Preços;
e) o Fornecedor Registrado não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo
estabelecido, as solicitações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nas solicitações dela decorrentes.
25.3. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Prefeitura
Municipal de Araguaçu fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e
informará aos Proponentes a nova ordem de registro.

26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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26.1. É facultada à Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução
do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar no ato da sessão pública.
26.2. Fica assegurado à Prefeitura Municipal de Araguaçu, mediante
justificativa motivada, o direito de, a qualquer tempo, e no interesse da Administração,
revogar a presente licitação no todo ou em parte.
26.3. As Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
26.4. Após a finalização da fase de lances não caberá desistência da proposta.
26.5. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte
do objeto ora licitado, sem expressa anuência da Prefeitura Municipal de Araguaçu.
26.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluirse-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias úteis de expediente da Prefeitura Municipal de Araguaçu.
26.7. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou
apresentação de documentação relativa ao presente Pregão.
26.8. A reunião de abertura da presente licitação poderá ser adiada ou
transferida para outra data, mediante prévio aviso.
26.9. No julgamento da habilitação e das propostas, à Pregoeira poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
26.10. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.
26.11. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pela mesma forma que
se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta.
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26.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará
afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta.
26.13. Exigências formais não essenciais são aquelas cujo descumprimento não
acarrete irregularidade no procedimento, em termos processuais, bem como, não
importem em vantagem a uma ou mais licitantes em detrimento das demais.
26.14. A Administração poderá, até a assinatura da ATA ou recebimento da
Nota de Empenho, inabilitar licitante, por despacho fundamentado, sem direito a
indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se vier a ter
conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação
que desabone a habilitação jurídica, as qualificações técnica e econômico-financeira e a
regularidade fiscal da licitante. Neste caso, à Pregoeira convocará as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, restabelecendo a sessão para negociar
diretamente com a Proponente melhor classificada e posterior abertura do seu envelope
“Documentos de Habilitação”, sendo declarada vencedora e a ela será adjudicado o
objeto deste Pregão, podendo apresentar o(s) documento(s) que vencer(em) seu prazo
de validade após o julgamento da licitação.
26.15. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
26.16. Se a documentação de habilitação não estiver de acordo com as
exigências editalícias ou contrariar qualquer de seus dispositivos e anexos, à
Pregoeira considerará a Proponente inabilitada, em qualquer fase do processo.
26.17. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a
inabilitação da Proponente. As certidões que não possuírem prazo de validade,
somente serão aceitas com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias.
26.18. É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos da ATA e do
respectivo processo licitatório e, a qualquer interessado, a obtenção de cópia, mediante
o pagamento dos emolumentos devidos, conforme art. 63 da Lei nº 8.666/1993.
26.19. É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do processo até a
data da realização da sessão pública de abertura dos envelopes “Proposta de Preços”
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e “Documentos de Habilitação” pelo sítio eletrônico www.araguacu.to.gov.br,
acessando o link “Licitação”.
26.20. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na
interpretação do presente Edital e seus anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, aà
Pregoeira, na Prefeitura Municipal de Araguaçu- TO, no endereço Praça Raul de Jesus
Lima, s/nº, Centro, Araguaçu- TO, por meio do Fone/Fax: (63) 3384-2056 ou ainda pelo
e-mail: licitacaoaraguacu@hotmail.com.
26.21. A Área de Licitações e Contratos é a responsável pela fiscalização da Ata
de Registro de Preços e dos contratos oriundos resultantes desta licitação.
26.22. Os casos omissos serão submetidos a parecer da Assessoria Jurídica deste
Órgão.
26.23. Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro
competente o de Araguaçu O, com exclusão de qualquer outro.
26.24. Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos sobre este pregão
junto à Pregoeira e Equipe de apoio, localizada na na Prefeitura Municipal de
Araguaçu- TO, no endereço Praça Raul de Jesus Lima, s/nº, Centro, Araguaçu- TO, por
meio

do

Fone/Fax:

(63)

3384-2056

ou

ainda

pelo

e-mail:

licitacaoaraguacu@hotmail.com.
26.25. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira.

Araguaçu - TO, 08 de Março de 2018.

BEATRIZ RODRIGUES CHAVES
Pregoeira

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 008/2018 ADM
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE
GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL
DE EDUCAÇAO E DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ARAGUAÇU - TO, através do sistema de
REGISTRO DE PREÇOS, em conformidade com o Decreto nº 7.892/2013, Lei
8.666/93 e Lei 10.520/2002.
2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E DEMAIS PROGRAMAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ARAGUAÇU - TO,
conforme especificações e quantidades definidas a seguir:
ITEM

UND

QTD

1

KG

305

2

KG

761

3

KG

228

DESCRIÇÃO

ABOBORA KABUTIÁ : In natura
de 1° qualidade, apresentando
características normais, sem bolor
ou impurezas.
ACHOCOLATADO: Em pó,
enriquecido com Vitaminas,
isento de Gordura Trans.
Embalagem integra, sem
violações, contendo informações
nutricionais e registro do órgão
fiscalizador. Prazo de validade 1
ano
ALHO: Apresentação natural,
tipo em cabeças, com casca, para
aplicação culinária em geral, tipo
branco. Com ausência de
sujidade de acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA.

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL
ESTIMADO

4,13

1.260,67

11,03

8.396,37

19,00

4.332,00
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4

KG

5

KG

6

KG

381

KG

190

7

5711

2665

ARROZ TIPO 1: Arroz
beneficiado, classe longo fino,
tipo subgrupo polido, grãos
inteiros, com teor de umidade
máxima de 15%; isento de
sujidades e materiais estranhos;
acondicionado em saco plástico
atóxico, e suas condições deverão
estar de acordo com a instrução
normativa nº 06, de 16/02/2009 e
suas alterações posteriores. Deve
atender às normas de rotulagem
geral, nutricional e específica no
respectivo Regulamento Técnico,
quando for o caso. Prazo de
validade de 12 meses.ESTAR DE
ACORDO COM A INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº6 DE
16/02/2009 E SUAS
ALTERÇÕES POSTERIORES.
DEVE ATENDER AS NORMAS
DE ROTULAGEM GERAL,
NUTRICIONAL E ESPECIFICA
NO RESPECTIVO
REGULAMENTO TECNICO
QUANDO FOR O CASO.
PRAZO DE VALIDADE DE 12
MESES
AÇUCAR: Composto por
sacarose (98 a 99%) originário do
suco da cana de açúcar.
Características: não deve
apresentar sujidade, umidade,
bolor, rendimento insatisfatório,
coloração escura, mistura ou
objetos estranhos.Embalagem:
saco plástico transparente e
resistente
BATATA INGLESA: de primeira
qualidade, in natura, com
tamanho e coloração uniformes,
apresentado grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições
adequadas para o consumo.
BETERRABA: de primeira
qualidade, in natura, com

2,50

14.258,46

2,18

5.809,70

3,35

1.276,35

3,40

646,00
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609

8

KG

9

KG

10

KG

1371

KG

381

11

152

tamanho e coloração uniformes,
apresentado grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições
adequadas para o consumo.
BISCOITO DE SAL: Descrição:
biscoito salgado tipo cream
cracker, crocante de boa
qualidade, inteiros, constando
identificação do produto: marca,
fabricante, data da fabricação,
validade e lote.
Validade mínima de 6 meses a
contar da data de entrega.
Embalagem: A embalagem do
produto deverá ser saco de
polipropileno atóxico, resistente,
lacrado.
BISCOITO DOCE TIPO
ROSQUINHA: Descrição:
Biscoito doce tipo rosquinha,
contendo basicamente farinha de
trigo, amido e açúcar; caso tenha
algum outro ingrediente, o
mesmo deve ser mencionado.
Deve ser isento (0%) de gordura
tipo trans. A embalagem do
produto deverá ser saco de
polipropileno atóxico, resistente,
lacrado.
CARNE DE 2ª MOIDA: in natura,
sem osso, sem pele, devendo
apresentar aspecto próprio e nem
pegajoso, cor, cheiro e sabor
próprio livres de parasitas e
sujidades ou qualquer substância
que possa
alterar a carne.
CARNE DE SOL: Carne bovina,
injetada com salmoura, de
consistência firme, com cheiro e
sabor próprios, ligeiramente
salgada e, depois, colocada para
secar e desidratar em local
coberto e ventilado. O processo
de secagem é rápido e o interior
da carne fica úmido e macio.

8,05

4.902,45

7,32

1.112,13

6,63

9.094,30

10,00

3.810,00
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12

13

14

15

KG

761

KG

609

KG

228

KG

91

16

KG

30

17

KG

30

18

KG

76

Isento de sujidades, parasitas e
material estranho. FICA UMIDO
MACIO.,ISENTO DESUJIDADES
E MATERIA ESTRANHO .
CEBOLA: uso culinário, de
cabeça, tipo branca, com tamanho
e coloração uniformes, com
característica firme que lhe
permita suportar
a manipulação, o transporte e a
conservação em condições
adequadas para consumo.
CENOURA: de primeira
qualidade, regional, in natura,
com tamanho e coloração
uniformes, apresentado grau de
maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições adequadas para o
consumo. Com ausência de
sujidades de acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA.
CHUCHU: De primeira, tamanho
e colorações uniformes, livres de
materiais terrosos, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte.
COCO RALADO: Produto
apresentando características
organolépticas normais tais como
cor branca, cheio e sabor normais.
Embalagem integra com rotulo e
contendo informações
nutricionais, de validade, do
fabricante e do órgão de
fiscalização.
COLORÍFICO TIPO AÇAFRÃO:
apresentação industrial, matéria
prima açafrão, aspecto físico pó,
aplicação culinária em geral.
COLORÍFICO TIPO COLORAU:
apresentação industrial, matéria
prima urucum, aspecto físico pó,
aplicação culinária em geral.
EXTRATO DE TOMATE: Deve
ser preparado com frutos
maduros, escolhidos, sem pele e

3,65

2.777,65

3,61

2.200,52

3,85

877,04

14,73

1.340,73

12,60

378,00

5,72

171,50

9,62

730,87
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19

20

21

KG

500

KG

2284

KG

1447

sementes. È tolerada a adição de
1% de açúcar e de 5% de cloreto
de sódio. O produto deve estar
isento de fermentação e não pode
indicar processamento
defeituoso. Características: massa
mole; cor: vermelho; cheiro:
próprio; sabor: próprio.
Acondicionadas em caixas de
papelão. Deverá constar no rótulo
registro no Ministério da Saúde.
FARINHA DE MANDIOCA
CLASSE BRANCA: Produto
obtido pela ligeira torração da
raladura das raízes de mandioca.
Embalagem Primária: saco
plástico resistentes.
FARINHA DE TRIGO SEM
FERMENTO: Farinha de trigo
enriquecida com ferro e acido
fólico. Aspecto de pó fino,
branco, cheiro e sabor próprio.
Embalagem: saco plástico
resistente.
FEIJAO TIPO 1: Feijão
Carioquinha tipo 1 - de primeira
qualidade, constituído de no
mínimo 98% de grãos na cor
característica à variedade
correspondente, de tamanho e
formato naturais maduros,
limpos e secos. Feijão; variedades
carioca, vermelho; tipo 01; novo;
constituído de grãos inteiros e
sãos; com teor de umidade
máxima de
14%; isento de material terroso,
sujidades e misturas de outras
variedades e espécies;
acondicionado em embalagem
plástica resistente e atóxica, e
suas condições deverão estar de
acordo com a legislação vigente
do MAPA, validade de 5 meses a
partir da entrega. Rótulo deverá
conter identificação e contato do
fabricante, nome do produto,
peso, prazo de validade e

7,95

795,00

3,35

904,50

4,75

427,50
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informações nutricionais.

22

23

24

KG

44

KG

44

KG

1000

FERMENTO BIOLOGICO:
destina-se a serem empregado no
preparo de pães, massas e certos
tipos de biscoitos e produtos de
confeitaria. Características
sensoriais (organolépticas):
Aspecto de cilindros de tamanhos
variáveis; cor variando do branco
ao castanho claro; cheiro próprio;
sabor próprio. Não deverá
possuir cheiro de mofo e sabor
amargo. Prazo de validade 12
meses.
FERMENTO QUIMICO EM PÓ:
destina-se a ser empregado no
preparo de bolos ou outros tipos
de produtos de confeitaria.
Características sensoriais
(organolépticas): aspecto de pó
fino, cor branca, sabor e odor
próprios. Não deve apresentar-se
empedrado. Prazo de validade 12
meses.
FRANGO INTEIRO: congelado
de primeira qualidade,
embalagem intacta informando o
prazo de validade. Características
sensoriais (organolépticas): deve
apresentar aspecto próprio, não
amolecido e nem pegajoso, cor,
cheiro e sabor próprio, sem
manchas esverdeadas, livres de
parasitas e sujidades ou qualquer
substancia que possa
alterar a carne.

39,85

3.188,27

28,90

8.670,00

7,03

7.030,00
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25

LT

3810

26

KG

300

27

KG

761

28

KG

152

LEITE UHT INTEGRAL LONGA
VIDA: Leite de vaca, esterilizado,
longa vida, sem adulterações,
integral, com mínimo 3% de
gordura. Características
organolépticas: líquido, branco,
odor e sabor característicos.
Embalagem tetrapak de 1000 ml.
Registro regular no Ministério da
Agricultura.
LINGÜIÇA DEFUMADA TIPO
CALABRESA: Linguiça
defumada tipo calabresa
apresentando aspecto normal
sem alterações na textura, odor
ou aparência. Embalagem de
polietileno, resistente sem
alterações, contendo informações
do produto, marca e registro do
órgão competente. Validade
mínima de 02 meses a contar da
entrega. Temperatura de entrega
e condições de armazenamento
de acordo com a normativa
regente.
MACARRAO PARAFUSO:
Macarrão parafuso com ovos,
enriquecido com ferro e ácido
fólico, pacote transparente
polietileno atóxico, resistente
termossoldado.
MARGARINA: 0% de gordura
trans, 80 % de lipídios na
composição, com identificação do
produto, marca do fabricante, de
validade e peso liquido, com
registro no ministério da
agricultura e/ou ministério da
saúde, validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega
no almoxarifado.

3,82

14.541,50

20,50

6.149,00

4,72

3.589,38

6,74

1.024,99

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

29

LT

30

DZ

1904

31

KG

1904

1523

OLEO DE SOJA: Óleo de soja
refinado tipo 01: Componentes:
Óleo de soja refinado e
antioxidante ácido cítrico.
Composição centesimal:
100% óleo de soja. O produto tem
durabilidade assegurada de 12
meses a contar da data de
fabricação, desde que
armazenado corretamente. As
embalagens não podem
apresentar estufamento,
perfurações, vazamento,
amassamento e outros indícios
que caracterizam manuseio
incorreto e/ou outras atividades
que podem causar danos e
alteração do produto. Validade
mínima de 5 meses a contar da
data da entrega.
OVOS: Brancos grande de
galinha manipulado em
condições higiênicas e
provenientes de animais sadios.
Isentos de sujidades, trincos e
quebraduras na casca. De
produção recente e embalados
em cartelas de 30 unidades,
protegidos por filme de PVC,
devidamente. Destacando o nome
do produtor, carimbo do sif ou
Sisp, data da embalagem e
validade, tipo grande, assim
como as condições de
armazenamento. Podendo ser
acondicionados em caixas de
papelão com tampa.
PEITO DE FRANGO: congelado
com no máximo 6% de água de
primeira qualidade, embalagem
intacta informando o prazo de
validade, a carne deve apresentar
aspecto próprio, não amolecido e
nem pegajoso, cor, cheiro e sabor
próprio, sem manchas
esverdeadas,
livres de parasitas e sujidades ou
qualquer substância que possa

3,91

5.960,01

5,30

10.091,20

7,23

13.772,27
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alterar a carne.

32

KG

33

KG

34

35

KG

KG

838

304

152

152

POLVILHO DOCE: Polvilho doce
identificação do produto, data de
fabricação e prazo de validade, c/
registro do Ministério da Saúde,
obedecendo à resolução 12/78 da
CNNPA.
PÃO FRANCES: pão francês de
50 g, produto fermentado,
preparado com farinha de trigo,
sal, e água, que se caracteriza por
casca crocante de cor uniforme
castanho dourado e miolo de cor
branco.

6,88

5.768,23

0,00

0,00

REPOLHO: de primeira
qualidade, in natura, com
tamanho e coloração uniformes,
apresentado grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições
adequadas para o consumo.

3,93

597,87

SAL REFINADO IODADO:
Contendo basicamente, cloreto de
sódio, iodato de potássio e antiumectante, isento de sais de
cálcio e magnésio, impurezas
orgânicas, areias e fragmentos.
Embalagem: Pacote de plástico
atóxico.

1,28

194,56
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36

37

LT

LT

38

LT

39

KG

40

KG

609

457

381

76

190

SUCO INDUSTRIALIZADO
NÉCTAR DE ACEROLA:
industrializado sem adição de
conservantes, feito a partir de
frutas. Embalagem apresentando
boa qualidade de conservação,
rótulo nutricional, marca e
registro em órgão competente.

9,30

5.661,67

SUCO INDUSTRIALIZADO
NÉCTAR DE CAJU:
industrializado sem adição de
conservantes, feito a partir de
frutas. Embalagem apresentando
boa qualidade de conservação,
rótulo nutricional, marca e
registro em órgão competente.

6,53

2.984,21

9,30

3.542,03

5,78

439,28

7,22

1.371,17

SUCO INDUSTRIALIZADO
NÉCTAR DE GOIABA:
industrializado sem adição de
conservantes, feito a partir de
frutas. Embalagem apresentando
boa qualidade de conservação,
rótulo nutricional, marca e
registro em órgão competente.
TEMPERO COMPLETO: produto
industrializado com registro no
órgão regente apresentando cor,
sabor, textura e características
normais. Embalagem íntegra
contendo rótulo e validade.
TOMATE: in natura de primeira
qualidade, com tamanho e
coloração uniformes,
apresentando grau maturação tal
que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições
adequadas para consumo. Com
ausência de sujidade de acordo
com a resolução
12/78 da CNNPA.

TOTAL

160.077,37

3. MÉTODOS E ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO
3.1 Os produtos, objetos desta licitação deverão ser entregues através de requisição
emitida pelo município de Araguaçu pela empresa vencedora obedecendo a normas de
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segurança e os mesmos deverão serem entregues de acordo com a demanda no parazo
máximo de 24 horas em local indicado pela Prefeitura Municipal de Araguaçu,
localizada na Praça Raul de Jesus Lima – centro – Araguaçu/TO, e atender às condições
estabelecidas no Edital sem ônus de qualquer natureza que vier ocorrer por conta do
contratado, devendo a licitante vencedora ter disponibilidade dos produtos e serviços,
no mínimo de 6:00 às 20:00 horas de segunda a domingo.
3.2 A presente exigência referente à localização se faz necessária tendo em vista a
obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, pois, se a
distância entre a sede da Prefeitura de Araguaçu e o estabelecimento fornecedor for
maior que a determinada, a vantagem do "MENOR PREÇO" desaparecerá, em razão
do aumento do custo.
4. AVALIAÇÃO DO CUSTO
O custo estimado total da presente contratação foi apurado a partir de
Orçamento de preços anexo, recebidos de empresas do ramo licitado.

5. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
5.1 Os materiais serão recebidos:
a. De acordo com as marcas e especificações apresentada na Proposta de Preços;
b. Não serão aceito produtos em desacordo com item anterior.
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obriga-se a:
a)
Se responsabilizar pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, resultantes da execução deste contrato;
b)
Efetuar a entrega dos materiais de acordo com a especificação e demais
condições estipuladas no Edital;
c)
Dar plena garantia e qualidade dos materiais adquiridos, imputando-lhe os ônus
decorrentes da cobertura dos prejuízos pela entrega dos mesmos em desconformidade
com o especificado no Edital, caso não seja possível à troca, tudo a encargo da
CONTRATADA;
d)
A CONTRATADA ficará obrigada a entregar os objetos deste contrato no
período de vigência do contrato objeto da aquisição dos produtos, contados da data do
assinatura do presente contrato e recebimento da Nota de Empenho;
e)
Comunicar ao Município de Araguaçu, no prazo máximo de 06 (seis) horas que
antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu
cumprimento, conforme discriminação prevista no Edital;
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f)

Será de sua responsabilidade pelo transporte apropriado dos produtos;

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se a:
a) proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar os
compromissos assumidos neste Contrato, bem como pagar pelo fornecimento dos
produtos objetos deste pregão.
b) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
servidor especialmente designado;
c) Efetuar o pagamento no prazo previsto.
PARÁGRAFO ÚNICO - Fica assegurado ao Município de Araguaçumediante
justificativa motivada o direito de, a qualquer tempo e no interesse da Administração,
anular a presente licitação/Contrato ou revogar no todo ou em parte.

9. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS


Conforme o Artigo 7º da Lei 10.520/2002.
9.1. Se a Adjudicatária, dentro do prazo de validade de sua proposta, não retirar a Nota
de Empenho ou não assinar o contrato no prazo fixado pela Administração ou recusarse a entregar o objeto licitado ou deixar de entregar o objeto ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame ou ensejar o retardamento da execução do
seu objeto ou não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal garantida o direito prévio da
ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração e será
descredenciada da C.P.L do município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas no contrato ou instrumento equivalente e das demais cominações
legais;
9.2. O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10%(dez por
cento) do valor do contrato;
9.3. As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de
acordo com a gravidade na infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato;
9.4. Advertência, que será aplicada sempre por escrito;
9.5. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por
motivo de força maior ou caso fortuito;
9.6. O atraso injustificado na entrega do objeto contratado, sujeitará a Adjudicatária à
multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da contratação;
9.7. Se o total da multa atingir um valor igual ou superior a 1 % (um por cento) da
contratação, a Adjudicatária poderá ser declarada inidônea para licitar e contratar
com a Administração Pública;
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10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta de recursos alocados ao
Município de Araguaçu, e eventuais recursos de transferências de convênios, como o de
governos Estadual e Federal, cuja fonte de recurso, dotação orçamentária e elemento de
despesa foram aprovados em Lei para o exercício do ano de 2018.
11. DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contar da data
da sua assinatura.;
11.2 Qualquer atraso injustificado incorrerá na aplicação da respectiva sanção
administrativa, conforme o disposto no item 9 deste termo.

Araguaçu – TO, 08 de Março de 2018.
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ANEXO II– CREDENCIAMENTO
A ______, CNPJ nº ________, com sede à ______, neste ato representado pelo(s)
Senhor (s)________(Diretor ou Sócio), RG nº ______, CPF nº_______, nacionalidade
_______, estado civil _______, profissão _________, endereço ________ pelo presente
instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador ________, RG
Nº_______, CPF nº ______, nacionalidade _______, estado civil _______, profissão
______, endereço _____ a quem confere amplos poderes para junto ao Município de
Araguaçu, praticar os atos necessários com relação a licitação na modalidade de
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº _____/2018 ADM,
interpor recursos, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar,
transigir, desistir, firmar compromisso ou acordos, receber e dar quitação.
_____________________, ____/____/____
Local, data
___________________________________
assinatura

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ANEXO III
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA
HABILITAÇÃO;

Declaro para os devidos fins licitatório do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO
DE PREÇOS _____/2018 ADM, que a empresa............................., inscrita no CNPJ (M.F.)
sob o nº...................................., DECLARA, que possui todos os requisitos exigidos para
habilitação, quanto às condições de qualificação jurídica, técnica, econômico-financeira
e regularidade fiscal, DECLARANDO ainda, estar ciente que a falta de atendimento a
qualquer exigência para habilitação constante do Edital, ensejará aplicação de
penalidade a Declarante.

_________________, ____/____/____
Local, data
________________________________
Assinatura

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE OPÇÃO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
(MODELO)

A
empresa________________________________________,
inscrita
no
CNPJ:__________________________,para fins de participação no processo licitatório,
Pregão na Forma Presencial nº______/2018 ADM, cujo objeto é REGISTRO DE
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
EDUCAÇAO E DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ARAGUAÇU - TO, por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a)_____________________________, portador(a) da Carteira
de Identidade nº___________, CPF nº____________________, DECLARA, para fins
legais, ser Microempresa/Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente.

_____________________, ____/____/____
Local, data
___________________________________
assinatura
Obs: para fins de comprovação/validação dos termos da presente
declaração, o licitante deverá anexar a CERTIDÃO SIMPLIFICADA ou
documento equivalente, emitida pela Junta Comercial do Estado, domicilio ou
sede do licitante, ou outra na forma da Lei.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO LEGAL DE PARTICIPAÇÃO NO
CERTAME
A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU - TO.
REFERENTE: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018
ADM
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO
DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ARAGUAÇU - TO.
A empresa..................................., estabelecida a ..........................................., cadastrada no CNPJ:
.........................................
DECLARA:
a) Que não inexiste de fato superveniente impeditivo de habilitação na forma do art. 32
§ 2º da Lei 8.666/93.
b) Que cumpre plenamente o inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituição Federal na
forma do art. 27, inciso V da Lei 8.666/93.
c) Que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos da contratante
exercendo funções de gerencia, administração ou tomada de decisão, na forma do art.
9º, inciso III da Lei 8.666/93.
____________________, ____/____/____
Local, data
___________________________________
assinatura

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO
EDITAL
AO
MUNICIPIO DE ARAGUAÇU

REF.: PREGÃO Nº 008/2018
Sr. Pregoeira

__________inscrito no CNPJ n° _________, por intermédio de seu representante legal o
(a) Sr. _______ portador (a) da Carteira de Identidade n° _________ e do CPF n° _____,
DECLARA, por seu representante legal infra-assinado que conhece e aceita o inteiro
teor completo do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de que
recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral
das obrigações desta licitação.

Local e data, _____ de _____________de _______

_________________________________
Assinatura e carimbo do CNPJ

(ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE FORA DO ENVELOPE)
Obs: Esta declaração deverá ser impressa em papel timbrado da empresa licitante.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ANEXO VII
PROPOSTA DE PREÇOS
A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU - TO.
PREGAO
PROCESSO
DATA
HORA
OBJETO

008/2018
000/2018
23/03/2018
10:00 hs
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO
DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA
REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E DEMAIS PROGRAMAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE
ARAGUAÇU – TO.
DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ/CPF
RAZAO SOCIAL
NOME FANTASIA
ENDERECO
BAIRRO
CIDADE
UF
CEP
TELEFONE
CELULAR
E-MAIL
CONTATO
ME/EPP (S/N)?
DADOS DA PROPOSTA
ITEM

1

2

UND

QTD

KG

305

KG

761

DESCRIÇÃO

ABOBORA KABUTIÁ : In natura
de 1° qualidade, apresentando
características normais, sem bolor
ou impurezas.
ACHOCOLATADO: Em pó,
enriquecido
com
Vitaminas,
isento
de
Gordura
Trans.
Embalagem
integra,
sem
violações, contendo informações

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL
ESTIMADO

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

3

KG

228

4

KG

5711

5

KG

2665

nutricionais e registro do órgão
fiscalizador. Prazo de validade 1
ano
ALHO: Apresentação natural,
tipo em cabeças, com casca, para
aplicação culinária em geral, tipo
branco.
Com
ausência
de
sujidade de acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA.
ARROZ
TIPO 1: Arroz
beneficiado, classe longo fino,
tipo subgrupo polido, grãos
inteiros, com teor de umidade
máxima de 15%; isento de
sujidades e materiais estranhos;
acondicionado em saco plástico
atóxico, e suas condições deverão
estar de acordo com a instrução
normativa nº 06, de 16/02/2009 e
suas alterações posteriores. Deve
atender às normas de rotulagem
geral, nutricional e específica no
respectivo Regulamento Técnico,
quando for o caso. Prazo de
validade de 12 meses.ESTAR DE
ACORDO COM A INSTRUÇÃO
NORMATIVA
Nº6
DE
16/02/2009
E
SUAS
ALTERÇÕES
POSTERIORES.
DEVE ATENDER AS NORMAS
DE
ROTULAGEM
GERAL,
NUTRICIONAL E ESPECIFICA
NO
RESPECTIVO
REGULAMENTO
TECNICO
QUANDO FOR O CASO.
PRAZO DE VALIDADE DE 12
MESES
AÇUCAR:
Composto
por
sacarose (98 a 99%) originário do
suco da cana de açúcar.
Características:
não
deve
apresentar sujidade, umidade,
bolor, rendimento insatisfatório,
coloração escura, mistura ou
objetos
estranhos.Embalagem:
saco plástico transparente e
resistente
BATATA INGLESA: de primeira

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

6

KG

381

7

KG

190

8

KG

9

KG

10

KG

609

152

1371

qualidade, in natura, com
tamanho e coloração uniformes,
apresentado grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação
em
condições
adequadas para o consumo.
BETERRABA:
de
primeira
qualidade, in natura, com
tamanho e coloração uniformes,
apresentado grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação
em
condições
adequadas para o consumo.
BISCOITO DE SAL: Descrição:
biscoito salgado tipo cream
cracker,
crocante
de
boa
qualidade, inteiros, constando
identificação do produto: marca,
fabricante, data da fabricação,
validade
e
lote.
Validade mínima de 6 meses a
contar da data de entrega.
Embalagem: A embalagem do
produto deverá ser saco de
polipropileno atóxico, resistente,
lacrado.
BISCOITO
DOCE
TIPO
ROSQUINHA:
Descrição:
Biscoito doce tipo rosquinha,
contendo basicamente farinha de
trigo, amido e açúcar; caso tenha
algum outro ingrediente, o
mesmo deve ser mencionado.
Deve ser isento (0%) de gordura
tipo trans. A embalagem do
produto deverá ser saco de
polipropileno atóxico, resistente,
lacrado.
CARNE DE 2ª MOIDA: in natura,
sem osso, sem pele, devendo
apresentar aspecto próprio e nem
pegajoso, cor, cheiro e sabor
próprio livres de parasitas e
sujidades ou qualquer substância
que
possa
alterar a carne.
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11

KG

12

KG

13

14

15

16

KG

381

761

609

KG

228

KG

91

KG

30

CARNE DE SOL: Carne bovina,
injetada com salmoura, de
consistência firme, com cheiro e
sabor
próprios,
ligeiramente
salgada e, depois, colocada para
secar e desidratar em local
coberto e ventilado. O processo
de secagem é rápido e o interior
da carne fica úmido e macio.
Isento de sujidades, parasitas e
material estranho. FICA UMIDO
MACIO.,ISENTO DESUJIDADES
E MATERIA ESTRANHO .
CEBOLA: uso culinário, de
cabeça, tipo branca, com tamanho
e coloração uniformes, com
característica firme que lhe
permita
suportar
a manipulação, o transporte e a
conservação
em
condições
adequadas para consumo.
CENOURA:
de
primeira
qualidade, regional, in natura,
com
tamanho
e
coloração
uniformes, apresentado grau de
maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições adequadas para o
consumo. Com ausência de
sujidades de acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA.
CHUCHU: De primeira, tamanho
e colorações uniformes, livres de
materiais terrosos, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte.
COCO
RALADO:
Produto
apresentando
características
organolépticas normais tais como
cor branca, cheio e sabor normais.
Embalagem integra com rotulo e
contendo
informações
nutricionais, de validade, do
fabricante e do órgão de
fiscalização.
COLORÍFICO TIPO AÇAFRÃO:
apresentação industrial, matéria
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17

KG

18

KG

19

KG

500

20

KG

2284

21

KG

1447

30

76

prima açafrão, aspecto físico pó,
aplicação culinária em geral.
COLORÍFICO TIPO COLORAU:
apresentação industrial, matéria
prima urucum, aspecto físico pó,
aplicação culinária em geral.
EXTRATO DE TOMATE: Deve
ser
preparado
com
frutos
maduros, escolhidos, sem pele e
sementes. È tolerada a adição de
1% de açúcar e de 5% de cloreto
de sódio. O produto deve estar
isento de fermentação e não pode
indicar
processamento
defeituoso. Características: massa
mole; cor: vermelho; cheiro:
próprio;
sabor:
próprio.
Acondicionadas em caixas de
papelão. Deverá constar no rótulo
registro no Ministério da Saúde.
FARINHA DE MANDIOCA
CLASSE
BRANCA: Produto
obtido pela ligeira torração da
raladura das raízes de mandioca.
Embalagem
Primária:
saco
plástico resistentes.
FARINHA DE TRIGO SEM
FERMENTO: Farinha de trigo
enriquecida com ferro e acido
fólico. Aspecto de pó fino,
branco, cheiro e sabor próprio.
Embalagem:
saco
plástico
resistente.
FEIJAO
TIPO
1:
Feijão
Carioquinha tipo 1 - de primeira
qualidade, constituído de no
mínimo 98% de grãos na cor
característica
à
variedade
correspondente, de tamanho e
formato
naturais
maduros,
limpos e secos. Feijão; variedades
carioca, vermelho; tipo 01; novo;
constituído de grãos inteiros e
sãos; com teor de umidade
máxima
de
14%; isento de material terroso,
sujidades e misturas de outras
variedades
e
espécies;
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22

23

24

KG

44

KG

44

KG

1000

acondicionado em embalagem
plástica resistente e atóxica, e
suas condições deverão estar de
acordo com a legislação vigente
do MAPA, validade de 5 meses a
partir da entrega. Rótulo deverá
conter identificação e contato do
fabricante, nome do produto,
peso, prazo de validade e
informações nutricionais.
FERMENTO
BIOLOGICO:
destina-se a serem empregado no
preparo de pães, massas e certos
tipos de biscoitos e produtos de
confeitaria.
Características
sensoriais
(organolépticas):
Aspecto de cilindros de tamanhos
variáveis; cor variando do branco
ao castanho claro; cheiro próprio;
sabor próprio. Não deverá
possuir cheiro de mofo e sabor
amargo. Prazo de validade 12
meses.
FERMENTO QUIMICO EM PÓ:
destina-se a ser empregado no
preparo de bolos ou outros tipos
de produtos de confeitaria.
Características
sensoriais
(organolépticas): aspecto de pó
fino, cor branca, sabor e odor
próprios. Não deve apresentar-se
empedrado. Prazo de validade 12
meses.
FRANGO INTEIRO: congelado
de
primeira
qualidade,
embalagem intacta informando o
prazo de validade. Características
sensoriais (organolépticas): deve
apresentar aspecto próprio, não
amolecido e nem pegajoso, cor,
cheiro e sabor próprio, sem
manchas esverdeadas, livres de
parasitas e sujidades ou qualquer
substancia
que
possa
alterar a carne.
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25

LT

3810

26

KG

300

27

KG

761

28

KG

152

LEITE UHT INTEGRAL LONGA
VIDA: Leite de vaca, esterilizado,
longa vida, sem adulterações,
integral, com mínimo 3% de
gordura.
Características
organolépticas: líquido, branco,
odor e sabor característicos.
Embalagem tetrapak de 1000 ml.
Registro regular no Ministério da
Agricultura.
LINGÜIÇA DEFUMADA TIPO
CALABRESA:
Linguiça
defumada
tipo
calabresa
apresentando aspecto normal
sem alterações na textura, odor
ou aparência. Embalagem de
polietileno,
resistente
sem
alterações, contendo informações
do produto, marca e registro do
órgão
competente.
Validade
mínima de 02 meses a contar da
entrega. Temperatura de entrega
e condições de armazenamento
de acordo com a normativa
regente.
MACARRAO
PARAFUSO:
Macarrão parafuso com ovos,
enriquecido com ferro e ácido
fólico,
pacote
transparente
polietileno atóxico, resistente
termossoldado.
MARGARINA: 0% de gordura
trans, 80 % de lipídios na
composição, com identificação do
produto, marca do fabricante, de
validade e peso liquido, com
registro
no
ministério
da
agricultura e/ou ministério da
saúde, validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega
no almoxarifado.
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1523

29

LT

30

DZ

1904

31

KG

1904

OLEO DE SOJA: Óleo de soja
refinado tipo 01: Componentes:
Óleo de soja refinado e
antioxidante
ácido
cítrico.
Composição
centesimal:
100% óleo de soja. O produto tem
durabilidade assegurada de 12
meses a contar da data de
fabricação,
desde
que
armazenado corretamente. As
embalagens
não
podem
apresentar
estufamento,
perfurações,
vazamento,
amassamento e outros indícios
que
caracterizam
manuseio
incorreto e/ou outras atividades
que podem causar danos e
alteração do produto. Validade
mínima de 5 meses a contar da
data da entrega.
OVOS: Brancos grande de
galinha
manipulado
em
condições
higiênicas
e
provenientes de animais sadios.
Isentos de sujidades, trincos e
quebraduras na casca.
De
produção recente e embalados
em cartelas de
30 unidades,
protegidos por filme de PVC,
devidamente. Destacando o nome
do produtor, carimbo do sif ou
Sisp, data da embalagem e
validade, tipo grande, assim
como
as
condições
de
armazenamento. Podendo ser
acondicionados em caixas de
papelão com tampa.
PEITO DE FRANGO: congelado
com no máximo 6% de água de
primeira qualidade, embalagem
intacta informando o prazo de
validade, a carne deve apresentar
aspecto próprio, não amolecido e
nem pegajoso, cor, cheiro e sabor
próprio,
sem
manchas
esverdeadas, livres de parasitas e
sujidades ou qualquer substância
que possa alterar a carne.
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32

KG

33

KG

34

35

36

37

KG

KG

LT

LT

838

304

152

152

609

457

POLVILHO DOCE: Polvilho doce
identificação do produto, data de
fabricação e prazo de validade, c/
registro do Ministério da Saúde,
obedecendo à resolução 12/78 da
CNNPA.
PÃO FRANCES: pão francês de
50 g, produto fermentado,
preparado com farinha de trigo,
sal, e água, que se caracteriza por
casca crocante de cor uniforme
castanho dourado e miolo de cor
branco.
REPOLHO:
de
primeira
qualidade, in natura, com
tamanho e coloração uniformes,
apresentado grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação
em
condições
adequadas para o consumo.
SAL
REFINADO
IODADO:
Contendo basicamente, cloreto de
sódio, iodato de potássio e antiumectante, isento de sais de
cálcio e magnésio, impurezas
orgânicas, areias e fragmentos.
Embalagem: Pacote de plástico
atóxico.
SUCO
INDUSTRIALIZADO
NÉCTAR
DE
ACEROLA:
industrializado sem adição de
conservantes, feito a partir de
frutas. Embalagem apresentando
boa qualidade de conservação,
rótulo nutricional, marca e
registro em órgão competente.
SUCO
INDUSTRIALIZADO
NÉCTAR
DE
CAJU:
industrializado sem adição de
conservantes, feito a partir de
frutas. Embalagem apresentando
boa qualidade de conservação,
rótulo nutricional, marca e
registro em órgão competente.
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38

LT

39

KG

40

KG

381

76

190

SUCO
INDUSTRIALIZADO
NÉCTAR
DE
GOIABA:
industrializado sem adição de
conservantes, feito a partir de
frutas. Embalagem apresentando
boa qualidade de conservação,
rótulo nutricional, marca e
registro em órgão competente.
TEMPERO COMPLETO: produto
industrializado com registro no
órgão regente apresentando cor,
sabor, textura e características
normais. Embalagem íntegra
contendo rótulo e validade.
TOMATE: in natura de primeira
qualidade, com tamanho e
coloração
uniformes,
apresentando grau maturação tal
que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação
em
condições
adequadas para consumo. Com
ausência de sujidade de acordo
com
a
resolução
12/78 da CNNPA.

TOTAL
Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação,
inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta.
E em consonância aos referidos documentos, declaramos:
1 – Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das
cláusulas da minuta do contrato em anexo;
2 – Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de abertura
é de 60 (sessenta) dias;
3 – Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os impostos e ou
descontos ou vantagens.
DADOS BANCÁRIOS:
Banco:
Agência:
Conta Corrente:
Praça:
___________________________________
Nome:__________________________
CNPJ:________________________
Araguaçu – TO, ______de ___________________de 2018.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ANEXO VII
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ______/2018
Processo Licitatório nº 008/2018
Licitação na Modalidade Pregão na forma Presencial Para Registro de Preços nº
008/2018
Tipo: Menor Preço Por Item.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE
GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL
DE EDUCAÇAO E DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ARAGUAÇU - TO.

Aos _____ dias do mês de ________________ do ano de 2018, como
ÓRGÃO GERENCIADOR MUNICÍPIO DE ARAGUAÇU, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede e foro na cidade de Araguaçu, Estado do Tocantins, à Praça
Raul de Jesus Lima, s/nº, Centro, Araguaçu/TO, inscrito no CNPJ sob o nº
02.391.407/0001-12 por intermédio de seu Prefeito Municipal, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. o Sr. JOAQUIM PEREIRA
NUNUES, brasileiro, portador do RG. 17.383.926 SSP-SP e CPF 011.431.808-52,
residente e domiciliado nesta cidade de Araguaçu, denomina nesta Ata as partes:
ÓRGÃO GERENCIADOR
MUNICÍPIO DE ARAGUAÇU, inscrito no CNPJ sob o nº 02.391.407/0001-12 sito à
Praça Raul de Jesus Lima, s/nº, Centro Araguaçu/TO, representado pelo Sr.
JOAQUIM PEREIRA NUNES, brasileiro, Prefeito Municipal, portador do RG Nº
17.383.926 SSP-SP e CPF Nº 011.431.808-52 residente e domiciliado nesta cidade à Av.
Araguaia, S/N, CEP – 77475 – 000 Araguaçu - TO.
DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
_______________________________________________________, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ Nº ______________________, Inscrição Estadual nº
______________________,
com
sede
à
___________________________________________________________,
Fone:
___________________________________, e-mail: ________________________________,
neste ato representada por seu representante legal o Sr (a)_______________________,
(nacionalidade)___________________,
(estado
civil)__________________,

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
(profissão)___________________, portador do CPF nº _______________________ e RG,
residente e domiciliado ____________________________________________.

As partes acima elencadas RESOLVEM, por meio desta Ata e com integral
observância das normas: Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto nº 7.892, de 23.01.2016,
da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666,
de 21.06.1993, demais normas pertinentes e respectivas atualizações, e, ainda, pelas
condições estabelecidas pelo Instrumento Convocatório do Pregão Presencial Para
Registro de Preços nº 008/2018 e seus anexos:

FIRMAR A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018SRP, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA
REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ARAGUAÇU - TO, visando atender
as necessidades do órgão gerenciador e dos órgãos participantes, do Município de
Araguaçu - TO, em conformidade com as especificações contidas no Processo
Licitatório nº 008/2018, oriundo da Prefeitura Municipal de Araguaçu - TO, e no Edital
do Pregão Presencial Para Registro de Preços Nº 008/2018-SRP e seus respectivos
Anexos, conforme condições, especificações e PREÇOS REGISTRADOS da respectiva
proposta apresentada, classificada, aceita/negociada no certame do Pregão Presencial
Nº 008/2018 realizado em 23/03/2018, conforme ata de sessão, conforme as cláusulas e
condições que seguem:

DO FUNDAMENTO LEGAL
A presente Ata de Registro de Preços decorre de Adjudicação do Pregão Presencial
Para Registro de Preços nº 008/2018-SRP, na forma da Lei nº 10.520/02, e,
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, Decreto Municipal
127/2017 e Ato de Ratificação do Órgão Gerenciador através de seu Prefeito,
conforme Termo de Homologação de ____/_____/2018, tudo constante no Processo
Licitatório nº 008/2018, do qual passa a fazer parte integrante esta Ata de Registro de
Preços com força de Instrumento Contratual.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
O Objeto desta Ata de Registro de Preços é o REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA
ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E DEMAIS
PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE
ARAGUAÇU - TO, em conformidade com as especificações contidas no Processo
Licitatório nº 008/2018, no Edital do Pregão Presencial nº 008/2018-SRP e seus Anexos.
1.1 A Administração não se obriga a adquirir a quantidade total ou parcial do objeto
adjudicado constante do Edital e da Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE DA ATA DO
REGISTRO DE PREÇOS
2.1 Esta Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor,
ou sócio da empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de
procuração ou contrato social, acompanhados de cédula de identidade.
2.2 O prazo para assinatura desta Ata de Registro de Preço será de 05 (cinco) dias úteis
contados do recebimento da convocação, podendo ser prorrogado uma vez, desde
que solicitado por escrito, antes do término do prazo previsto, e com exposição de
motivo justo que poderá ou não ser aceito pela Administração.
2.2.1 A Licitante que convocada para assinar a Ata de Registro de Preço deixar de fazêlo no prazo fixado, dela será excluída.
2.2.2 Na hipótese do não atendimento à convocação a que se refere o item 2.2 ou
havendo recusa em fazê-lo, a Administração aplicará as penalidades cabíveis.
2.3 A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contar da data da
sua assinatura.
2.3.1 A Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial nº 008/2018-SRP, terá
seu extrato publicado Diário Oficial do Estado do Tocantins, (quando necessário, e a
sua íntegra, após assinada e homologada, será disponibilizada na Prefeitura
Municipal de Araguaçu durante sua vigência).
2.4 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
2.5 Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for constatado que os preços
registrados estão superiores aos de mercado, caberá à Administração convocar os
fornecedores registrados para negociar o novo valor.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES,
FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DO OBJETO.
3.1 Os produtos serão solicitados conforme a necessidade da Prefeitura /Órgãos
Participantes, mediante a assinatura e publicação do extrato da Ata de Registro de
Preços, no prazo imediato, mediante apresentação de requisição/solicitação de
compras devidamente assinada, com identificação do respectivo servidor público
municipal competente.
3.2 Os produtos, objeto desta Licitação, deverão ser fornecidos em perfeita condição de
utilização e atendendo às normas editadas pelos órgãos participante desta Ata..
3.3 Os produtos deverão ser fornecidos a partir da assinatura e publicação do extrato da
Ata de Registro de Preços até findar a vigência da mesma.
3.4 O não fornecimento do objeto será motivo de aplicação das penalidades previstas
Ata de Registro de Preços, bem como nas sanções elencadas no Instrumento
Convocatório do Pregão, e ainda conforme rege a Lei Federal nº8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO E DOS QUANTITATIVOS
DE CADA ÓRGÃO PARTICIPANTE
4.1 A emissão das faturas da(s) licitante(s) vencedora(s) será efetuado mensalmente
referente ao valor total dos produtos fornecidas para Prefeitura/Órgãos
Participantes , juntamente com as Requisições de Fornecimento emitidas pela
respectiva Prefeitura/Órgãos Participantes responsáveis pelo pedido, devidamente
assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal, e que
será conferida e atestada por
Secretário responsável de Prefeitura Municipal/
Órgãos Participantes.
4.2 O prazo para a efetivação do pagamento referente aos produtos solicitados e
devidamente fornecido será de até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal,
acompanhada da(s) respectiva(s) Requisição (ões) de produto(s), desde que não haja
fator impeditivo provocado pela licitante fornecedora.
4.2.1 As notas fiscais a deverão ser emitidas nominalmente para Prefeitura
Municipal/Órgão Participante conforme o montante dos quantitativos totais das
respectivas requisições/solicitações de produtos referente ao período anterior.
4.3 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de
liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s)
pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

4.4 Cada nota fiscal deverá ser acompanhada, para liquidação, com certidão negativa
de tributos e certidão negativa de dívida ativa, emitida pela Secretaria de Finanças.
4.5 A Nota Fiscal/Fatura emitida pela fornecedora deverá conter, em local de fácil
visualização, a indicação do nº do Processo Licitatório, nº do Pregão, nº da Ata de
Registro de Preços e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de
recebimento e fornecimento dos produtos e posterior liberação do documento fiscal
para pagamento.

CLÁUSULA QUINTA – DAS ESPECIFICAÇÕES, DOS QUANTITATIVOS
TOTAIS ESTIMADOS, DOS PREÇOS REGISTRADOS E DA(S) RESPECTIVA(S)
FORNECEDORA(S)
5.1 – As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços, são estimavas de
consumo, não obrigando a aquisição em sua totalidade pelo Órgão Gerenciador.
ITEM

UN

QNT

1

KG

305

2

KG

761

3

KG

228

4

KG

5711

DESCRIÇAO

ABOBORA KABUTIÁ : In natura de 1°
qualidade, apresentando características
normais, sem bolor ou impurezas.
ACHOCOLATADO: Em pó, enriquecido
com Vitaminas, isento de Gordura Trans.
Embalagem integra, sem violações,
contendo informações nutricionais e
registro do órgão fiscalizador. Prazo de
validade 1 ano
ALHO: Apresentação natural, tipo em
cabeças, com casca, para aplicação
culinária em geral, tipo branco. Com
ausência de sujidade de acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA.
ARROZ TIPO 1: Arroz beneficiado, classe
longo fino, tipo subgrupo polido, grãos
inteiros, com teor de umidade máxima de
15%; isento de sujidades e materiais
estranhos; acondicionado em saco plástico
atóxico, e suas condições deverão estar de
acordo com a instrução normativa nº 06,
de 16/02/2009 e suas alterações
posteriores. Deve atender às normas de
rotulagem geral, nutricional e específica
no respectivo Regulamento Técnico,
quando for o caso. Prazo de validade de 12
meses.ESTAR DE ACORDO COM A

EMP VENC

VLR UN

VLR TOTAL

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

5

KG

2665

6

KG

381

7

KG

190

8

KG

609

9

KG

152

10

KG

1371

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº6 DE
16/02/2009
E
SUAS
ALTERÇÕES
POSTERIORES. DEVE ATENDER AS
NORMAS DE ROTULAGEM GERAL,
NUTRICIONAL E ESPECIFICA NO
RESPECTIVO
REGULAMENTO
TECNICOQUANDO FOR O CASO.
PRAZO DE VALIDADE DE 12 MESES
AÇUCAR: Composto por sacarose (98 a
99%) originário do suco da cana de açúcar.
Características: não deve apresentar
sujidade, umidade, bolor, rendimento
insatisfatório, coloração escura, mistura ou
objetos
estranhos.Embalagem:
saco
plástico transparente e resistente
BATATA
INGLESA:
de
primeira
qualidade, in natura, com tamanho e
coloração uniformes, apresentado grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo.
BETERRABA: de primeira qualidade, in
natura, com tamanho e coloração
uniformes,
apresentado
grau
de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo.
BISCOITO DE SAL: Descrição: biscoito
salgado tipo cream cracker, crocante de
boa
qualidade,
inteiros,
constando
identificação
do
produto:
marca,
fabricante, data da fabricação, validade e
lote.
Validade mínima de 6 meses a contar da
data
de
entrega.
Embalagem: A
embalagem do produto deverá ser saco de
polipropileno atóxico, resistente, lacrado.
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA:
Descrição: Biscoito doce tipo rosquinha,
contendo basicamente farinha de trigo,
amido e açúcar; caso tenha algum outro
ingrediente,
o
mesmo
deve
ser
mencionado. Deve ser isento (0%) de
gordura tipo trans. A embalagem do
produto deverá ser saco de polipropileno
atóxico, resistente, lacrado.
CARNE DE 2ª MOIDA: in natura, sem
osso, sem pele, devendo apresentar
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11

KG

381

12

KG

761

13

KG

609

14

KG

228

15

KG

91

16

KG

30

17

KG

30

aspecto próprio e nem pegajoso, cor,
cheiro e sabor próprio livres de parasitas e
sujidades ou qualquer substância que
possa
alterar a carne.
CARNE DE SOL: Carne bovina, injetada
com salmoura, de consistência firme, com
cheiro e sabor próprios, ligeiramente
salgada e, depois, colocada para secar e
desidratar em local coberto e ventilado. O
processo de secagem é rápido e o interior
da carne fica úmido e macio. Isento de
sujidades, parasitas e material estranho.
FICA
UMIDO
MACIO.,ISENTO
DESUJIDADES E MATERIA ESTRANHO
.
CEBOLA: uso culinário, de cabeça, tipo
branca, com tamanho e coloração
uniformes, com característica firme que
lhe
permita
suportar
a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para
consumo.
CENOURA: de primeira qualidade,
regional, in natura, com tamanho e
coloração uniformes, apresentado grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo.
Com ausência de sujidades de acordo com
a resolução 12/78 da CNNPA.
CHUCHU: De primeira, tamanho e
colorações uniformes, livres de materiais
terrosos, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte.
COCO RALADO: Produto apresentando
características organolépticas normais tais
como cor branca, cheio e sabor normais.
Embalagem integra com rotulo e contendo
informações nutricionais, de validade, do
fabricante e do órgão de fiscalização.
COLORÍFICO
TIPO
AÇAFRÃO:
apresentação industrial, matéria prima
açafrão, aspecto físico pó, aplicação
culinária em geral.
COLORÍFICO
TIPO
COLORAU:
apresentação industrial, matéria prima
urucum, aspecto físico pó, aplicação
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18

KG

76

19

KG

500

20

KG

2284

21

KG

1447

22

KG

44

culinária em geral.
EXTRATO DE TOMATE: Deve ser
preparado
com
frutos
maduros,
escolhidos, sem pele e sementes. È
tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5%
de cloreto de sódio. O produto deve estar
isento de fermentação e não pode indicar
processamento defeituoso. Características:
massa mole; cor: vermelho; cheiro:
próprio; sabor: próprio. Acondicionadas
em caixas de papelão. Deverá constar no
rótulo registro no Ministério da Saúde.
FARINHA DE MANDIOCA CLASSE
BRANCA: Produto obtido pela ligeira
torração da raladura das raízes de
mandioca. Embalagem Primária: saco
plástico resistentes.
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO:
Farinha de trigo enriquecida com ferro e
acido fólico. Aspecto de pó fino, branco,
cheiro e sabor próprio. Embalagem: saco
plástico resistente.
FEIJAO TIPO 1: Feijão Carioquinha tipo 1
- de primeira qualidade, constituído de no
mínimo 98% de grãos na cor característica
à variedade correspondente, de tamanho e
formato naturais maduros, limpos e secos.
Feijão; variedades carioca, vermelho; tipo
01; novo; constituído de grãos inteiros e
sãos; com teor de umidade máxima de
14%; isento de material terroso, sujidades
e misturas de outras variedades e espécies;
acondicionado em embalagem plástica
resistente e atóxica, e suas condições
deverão estar de acordo com a legislação
vigente do MAPA, validade de 5 meses a
partir da entrega. Rótulo deverá conter
identificação e contato do fabricante, nome
do produto, peso, prazo de validade e
informações nutricionais.
FERMENTO BIOLOGICO: destina-se a
serem empregado no preparo de pães,
massas e certos tipos de biscoitos e
produtos de confeitaria. Características
sensoriais (organolépticas): Aspecto de
cilindros de tamanhos variáveis; cor
variando do branco ao castanho claro;
cheiro próprio; sabor próprio. Não deverá
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23

KG

44

24

KG

1000

25

LT

3810

26

KG

300

27

KG

761

28

KG

152

possuir cheiro de mofo e sabor amargo.
Prazo de validade 12 meses.
FERMENTO QUIMICO EM PÓ: destina-se
a ser empregado no preparo de bolos ou
outros tipos de produtos de confeitaria.
Características sensoriais (organolépticas):
aspecto de pó fino, cor branca, sabor e
odor próprios. Não deve apresentar-se
empedrado. Prazo de validade 12 meses.
FRANGO INTEIRO: congelado de
primeira qualidade, embalagem intacta
informando o prazo de validade.
Características sensoriais (organolépticas):
deve apresentar aspecto próprio, não
amolecido e nem pegajoso, cor, cheiro e
sabor próprio, sem manchas esverdeadas,
livres de parasitas e sujidades ou qualquer
substancia que possaalterar a carne.
LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA:
Leite de vaca, esterilizado, longa vida, sem
adulterações, integral, com mínimo 3% de
gordura. Características organolépticas:
líquido,
branco,
odor
e
sabor
característicos. Embalagem tetrapak de
1000 ml. Registro regular no Ministério da
Agricultura.
LINGÜIÇA
DEFUMADA
TIPO
CALABRESA: Linguiça defumada tipo
calabresa apresentando aspecto normal
sem alterações na textura, odor ou
aparência. Embalagem de polietileno,
resistente sem alterações, contendo
informações do produto, marca e registro
do órgão competente. Validade mínima de
02 meses a contar da entrega. Temperatura
de entrega e condições de armazenamento
de acordo com a normativa regente.
MACARRAO PARAFUSO: Macarrão
parafuso com ovos, enriquecido com ferro
e ácido fólico, pacote transparente
polietileno
atóxico,
resistente
termossoldado.
MARGARINA: 0% de gordura trans, 80 %
de
lipídios
na
composição,
com
identificação do produto, marca do
fabricante, de validade e peso liquido, com
registro no ministério da agricultura e/ou
ministério da saúde, validade mínima de
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29

LT

1523

30

DZ

1904

31

KG

1904

32

KG

838

33

KG

304

06 meses a partir da data de entrega no
almoxarifado.
OLEO DE SOJA: Óleo de soja refinado
tipo 01:
Componentes: Óleo de soja
refinado e antioxidante ácido cítrico.
Composição centesimal:100% óleo de soja.
O produto tem durabilidade assegurada
de 12 meses a contar da data de fabricação,
desde que armazenado corretamente. As
embalagens não podem apresentar
estufamento, perfurações, vazamento,
amassamento e outros indícios que
caracterizam manuseio incorreto e/ou
outras atividades que podem causar danos
e alteração do produto. Validade mínima
de 5 meses a contar da data da entrega.
OVOS: Brancos grande de galinha
manipulado em condições higiênicas e
provenientes de animais sadios. Isentos de
sujidades, trincos e quebraduras na casca.
De produção recente e embalados em
cartelas de 30 unidades, protegidos por
filme de PVC, devidamente. Destacando o
nome do produtor, carimbo do sif ou Sisp,
data da embalagem e validade, tipo
grande, assim como as condições de
armazenamento.
Podendo
ser
acondicionados em caixas de papelão com
tampa.
PEITO DE FRANGO: congelado com no
máximo 6% de água de primeira
qualidade, embalagem intacta informando
o prazo de validade, a carne deve
apresentar aspecto próprio, não amolecido
e nem pegajoso, cor, cheiro e sabor
próprio, sem manchas esverdeadas,
livres de parasitas e sujidades ou qualquer
substância que possa alterar a carne.
POLVILHO
DOCE:
Polvilho
doce
identificação do produto, data de
fabricação e prazo de validade, c/ registro
do Ministério da Saúde, obedecendo à
resolução 12/78 da CNNPA.
PÃO FRANCES: pão francês de 50 g,
produto fermentado, preparado com
farinha de trigo, sal, e água, que se
caracteriza por casca crocante de cor
uniforme castanho dourado e miolo de cor
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34

KG

152

35

KG

152

36

LT

609

37

LT

457

38

LT

381

39

KG

76

40

KG

190

branco.
REPOLHO: de primeira qualidade, in
natura, com tamanho e coloração
uniformes,
apresentado
grau
de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo.
SAL REFINADO IODADO: Contendo
basicamente, cloreto de sódio, iodato de
potássio e anti-umectante, isento de sais
de cálcio e magnésio, impurezas
orgânicas,
areias
e
fragmentos.
Embalagem: Pacote de plástico atóxico.
SUCO INDUSTRIALIZADO NÉCTAR DE
ACEROLA: industrializado sem adição de
conservantes, feito a partir de frutas.
Embalagem apresentando boa qualidade
de conservação, rótulo nutricional, marca
e registro em órgão competente.
SUCO INDUSTRIALIZADO NÉCTAR DE
CAJU: industrializado sem adição de
conservantes, feito a partir de frutas.
Embalagem apresentando boa qualidade
de conservação, rótulo nutricional, marca
e registro em órgão competente.
SUCO INDUSTRIALIZADO NÉCTAR DE
GOIABA: industrializado sem adição de
conservantes, feito a partir de frutas.
Embalagem apresentando boa qualidade
de conservação, rótulo nutricional, marca
e registro em órgão competente.
TEMPERO
COMPLETO:
produto
industrializado com registro no órgão
regente apresentando cor, sabor, textura e
características
normais.
Embalagem
íntegra contendo rótulo e validade.
TOMATE: in natura de primeira
qualidade, com tamanho e coloração
uniformes, apresentando grau maturação
tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para consumo.
Com ausência de sujidade de acordo com
a
resolução
12/78 da CNNPA.

TOTAL

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 A Empresa __________________________CNPJ:__________________, restou
vencedora do item (n)(s) _________, perfazendo em seu registro de preços o
valor total de R$: ______ (_______________________)

CLÁUSULA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS
6.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/2013.
6.2 Os preços registrados nesta Ata de Registro de Preços são fixos e irreajustáveis,
salvo com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da Ata de
Registro de Preços/Contrato, mediante requerimento e justificativa expressa do
Fornecedor e comprovação documental, decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores,
observadas às disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da
Lei nº 8.666, de 1993.
6.3 O gerenciador desta Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços
de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com os preços
registrados nesta ata.
6.4 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para
negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
6.4.1 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.
6.5 Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem
iguais ou inferiores a média daqueles apurados pelo departamento de compras da
Prefeitura Municipal de Araguaçu, por intermédio do órgão gerenciador desta Ata
de Registro de Preços.
6.6 Se ocorrer do preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados;
b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
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6.7 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para
obtenção da contratação mais vantajosa.
6.8 O registro do fornecedor será cancelado mediante formalização por despacho do
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o
fornecedor:
a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; e
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável; ou
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
6.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
a) Por razão de interesse público; ou
b) A pedido do fornecedor.
CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
7. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, são obrigações:
7.1 Da Fornecedora/Beneficiária:
a) Fornecer
com
pontualidade
os
produtos
solicitados
conforme
solicitação/requisição de produtos emitida pela Secretaria/Órgão Participante
devidamente assinada por servidor competente para tal;
b) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração, através da Fiscalização,
qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de
regularização necessárias;
c) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor dos produtos,
objeto desta Ata;
d) Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente Ata;
e) Comunicar à Administração modificação em seu endereço ou informações de
contato, sob pena de se considerar perfeita a notificação realizada no endereço
constante nesta Ata ;
7.2 Do Órgão Gerenciador:
a) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a
Fornecedora/Detentora desde que não haja impedimento legal para o fato;
b) Acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços, nos termos do
art.65 da Lei nº 8.666/93;
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c) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as
irregularidades observadas no cumprimento desta Ata;
d) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas,
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
e) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de
inadimplemento;
f) Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de
Registro de Preço;
g) Arcar com as despesas de publicação dos extratos desta Ata;
h) Manter atualizada a listagem de preços que contemple a relação dos itens, para
os fins previstos nesta Ata;
i) Emitir requisição dos produtos solicitados para entrega.
7.3 Dos Órgãos Participantes
a) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a
Fornecedora/Detentora desde que não haja impedimento legal para o fato;
b) Acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços, nos termos do
art.65 da Lei nº 8.666/93;
c) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as
irregularidades observadas no cumprimento desta Ata;
d) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas,
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
e) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de
inadimplemento;
f) Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de
Registro de Preço;
g) Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais
alterações, para o correto cumprimento de suas disposições.
h) Participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do
descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida de pleno direito:
8.1.1 Pela Administração independentemente de interpelação judicial, precedido de
processo administrativo com ampla defesa, quando:
a) A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;
b) A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou não retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela
Administração;
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c) A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços;
d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de
Preços;
e) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior
aquele praticado no mercado;
f) Por razões de interesse público, devidamente justificado pela administração;
g) Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações
assumidas pela empresa detentora;
h) Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações
assumidas pela empresa detentora;
8.1.2 Pela Detentora quando:
a) Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força
maior;
b) A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá ocorrer
antes do pedido de fornecimento pela contratante.
8.2 A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na Ata de Registro de Preços
enseja a rescisão da mesma, unilateralmente pela Administração, ou bilateralmente,
com as consequências contratuais e as previstas em lei ou no Ato Convocatório,
mediante formalização e assegurados o contraditório e ampla defesa, com
fundamento nos art. 77 e 78 da Lei 8.666/93, contudo, sempre atendida à
conveniência administrativa.
8.3 Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pela
Administração, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à
Contratada, por motivo de interesse público e demais hipóteses previstas nos incisos
I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da
legislação pertinente.
8.3.1 Da rescisão procedida com base na cláusula 8.6 não incidirá multa ou indenização
de qualquer natureza.
8.4 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos em Lei,
será feita por correspondência com Aviso de Recebimento (AR), juntando-se o
comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;
8.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a
comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.
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CLÁUSULA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR
ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE
9.1 Poderão utilizar-se desta Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante previa consulta ao
Órgão Gerenciador desta Ata e anuência da empresa beneficiária, desde que
devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras
contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 7.892/2013 e
Decreto Municipal nº 127/2018, nas normas municipais pertinente e demais normas
em vigor e respectivas atualizações.
9.2 Os órgãos que não participaram deste registro de preços, quando desejarem fazer
uso desta Ata de Registro de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata
para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
9.3 Poderá o beneficiário desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão,
desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes desta ata,
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
9.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o art. 22 do Decreto nº
7.892/2013, não poderão exceder, por órgão, a cem por cento dos quantitativos dos
itens do instrumento convocatório e registrados nesta Ata de Registro de Preços para
o órgão gerenciador e órgãos participantes.
9.5 O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata
de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente
do número de órgãos não participantes que aderirem.
9.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar
a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo
de vigência da ata.
9.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada
a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
9.8 É expressamente vedada a subcontratação do objeto deste Edital, sob pena de
anulação da contratação e da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação de
penalidade prevista.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES
10.1 Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, a Administração poderá sujeitar a
Detentora/Contratada às penalidades seguintes:
a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração direta e indireta
do Município de Araguaçu, pelo prazo de até 2 (dois) anos (Art. 87 III, da Lei
8.666/93), em função da natureza e da gravidade da falta cometida ou enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição à pessoa física ou jurídica que
praticar quaisquer atos previstos no Art. 7º da Lei Federal n. 10.520, de 17 de
julho de 2002;
b) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, considerando, para tanto, reincidência de faltas, sua natureza e
gravidade. O ato da declaração de inidoneidade será proferido pela
Excelentíssima Srª. Prefeita do Município de Araguaçu, mediante publicação no
Diário Oficial do Estado.
10.2 Pelo atraso injustificado na execução do ajuste, a Detentora/Contratada incorrerá
em multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor ajustado, excluída,
quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos incidentes, se destacados
em documento fiscal.
10.3 Pela inexecução total ou parcial do ajuste a multa será de 10% (dez por cento) sobre
o valor da obrigação não cumprida.
10.4 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, precedida
de processo administrativo com ampla defesa, sendo exigível desde a data do ato,
fato ou omissão que lhe tiver dado causa.
10.5 As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis e penais
cabíveis.
10.6 A licitante vencedora será notificada, por escrito para recolhimento da multa
aplicada, o que deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis dessa notificação. Se
não ocorrer o recolhimento da multa no prazo fixado, o seu valor será deduzido das
faturas remanescentes.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
E DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
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11.1 O Órgão Gerenciador desta Ata de Registro de Preços será a Prefeitura Municipal
de Araguaçu - TO.
11.2 São obrigações do Órgão Gerenciador e do Gerenciador da Ata de Registro de
Preços, dentre a prática de todos os atos de controle e Administração da ARP,
conforme o Decreto nº 7.892/2013, normas municipais pertinentes, as seguintes
obrigações:
a) Gerenciar a presente ata, indicando sempre que solicitado, o nome do detentor
da ata, o preço e as especificações do objeto registrado, observada a ordem de
classificação indicada na licitação.
b) Observar que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas.
c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços
registrados, para fins de adequação as novas condições de mercado, e de
aplicação de penalidades.
d) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar
sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente
Ata.
f) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar
sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.
g) Consultar o detentor da ata registrada (observando a ordem de classificação)
quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão da Administração
Pública que externem a intenção de utilizar a presente Ata.
h) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir
suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas no contrato;
i) Efetuar o pagamento dos produtos entregues nas condições estabelecidas
neste Edital;
j) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as
respectivas especificações;
k) O recebimento não exclui a responsabilidade da empresa vencedora pela
perfeita execução da Ata de Registro de Preços, ficando a mesma obrigada a
substituir, no todo ou em parte, o objeto contratado, se a qualquer tempo se
verificar vícios ou defeitos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 Reger-se a presente Ata de Registro de Preços, no que for omisso, pelas disposições
constantes na Lei nº 10.520, de 17.07.2002, no Decreto nº 7.892, de 23.01.2013, na Lei
Complementar nº 123, de 14.12.2006, normas municipais pertinentes e,
subsidiariamente, da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, respectivas atualizações e demais
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normas pertinentes e pelas condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial nº
008/2018-SRP.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
14.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente Ata de Registro de Preço,
fica eleito o Foro da Comarca de Araguaçu – TO, com renúncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
14.2 Justos e acordados firmam o presente, em quatro vias de igual teor e forma na
presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos legais.

Araguaçu, aos ____ dias do mês de ______________ de 2018.

Município de Araguaçu – Joaquim Pereira
Nunes
CONTRATANTE/ÓRGÃO
GERENCIADOR

CONTRATADA

Testemunhas:
1.

CPF:

2.

CPF:

