PRELIMINARES
ÓRGÃO GERENCIADOR

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÓRGÃOS PARTICIPANTES

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MODALIDADE

PREGÃO PRESENCIAL

NUMERO DO PROCEDIMENTO

017/2021

NUMERO DO PROCESSO

2021001499

TIPO DA CONTRATAÇÃO

MENOR PREÇO POR ITEM

REGIME DE CONTRATAÇÃO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

BASE LEGAL

LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17 DE JULHO DE 2002 / LEI
FEDERAL Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 / DECRETO
MUNICIPAL 028/2017, / LEIS COMPLEMENTARES Nº 123 DE 14
DE DEZEMBRO DE 2006 E LPC 147 DE 07 DE AGOSTO DE
2014, E POSTERIORES ALTERAÇÕES, (INDEPENDENTE DE
TRANSCRIÇÃO).

ESCLARECIMENTOS, EXAME, RETIRADA DO EDITAL E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SEÇÃO.
AV. AIROSA DE SOUZA GODINHO, S/N, SETOR BOM JESUS, CEP 77320-000, TAGUATINGA – TO,
SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇ ÃO, CONTATO: FONE: (63) 3654-1601 E-MAIL:
licitacoestaguatinga@gmail.com
OBJETO DA LICITAÇÃO

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS (KIT) DE ALIMENTAÇÃO PARA
SUBSTITUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO (ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL), PARA O PERÍODO DE SUSPENSÃO
DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA (COVID-19)
DATA DO EDITAL

DATA DA
SEÇÃO

HORÁRIO DE
ABERTURA

25/05/2021

14/06/2021

09h00min

HORÁRIO DE
RETIRADA
De segunda a sexta
feira da 8:00 as 14:00

CUSTO REPOGRÁFICO
R$ 0,50 (cinquenta centavos) a
folha, ou
grátis por mídias digitais (pen
driver).

MAIORES INFORMAÇÕES
FONE: (63) 3654-1601.
E-MAIL:
licitacoestaguatinga@gmail.com.

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAGUATINGA, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede na cidade de TAGUATINGA, Estado do Tocantins, na Praça da Matriz s/nº, centro,
CEP 77320-000, telefone (63) 3654-2007, inscrita no CNPJ/MF sob nº 31.042.895/0001-50, por
determinação da Gestora, Srª Mônica Cristina Bersani, torna público que se acha aberta à licitação
na modalidade PREGÃO – PRESENCIAL, do tipo MENOR POR ITEM – Processo nº 2021001499,
objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS (KIT) DE ALIMENTAÇÃO
PARA SUBSTITUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL), PARA O PERÍODO DE
SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA (COVID-19) ,que será regida pela Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n.º 028/2017, aplicando-se
subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. As propostas deverão obedecer às
especificações estabelecidas por este instrumento convocatório e seus anexos, que dele fazem parte
integrante.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no Av.
Airosa de Souza Godinho, S/N, Setor Bom Jesus, Cep 77320-000, Taguatinga – TO, Sala da
Comissão
Permanente
De
Licitação,
Contato:
FONE:
(63)
3654-1601
E-MAIL:
licitacoestaguatinga@gmail.com, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para
participar do certame.
A sessão de processamento do Pregão será realizada em dependência própria da
Administração Pública Municipal, localizada na v. Airosa de Souza Godinho, S/N, Setor Bom Jesus,
Cep 77320-000, Centro, na cidade de Taguatinga, Estado do Tocantins, iniciando-se no dia
02/06/2021 às 09:00 horas e será conduzida pela Pregoeira, com o auxílio da Equipe de Apoio,
designados pela Portaria nº 07/2021, de 26 de Abril de 2021, e alterações posteriores.
I - DO OBJETO
1 - A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
CESTAS (KIT) DE ALIMENTAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA
AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL), PARA
O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA (COVID-19), conforme
especificações constantes deste instrumento convocatório e de seus anexos.
II - DA PARTICIPAÇÃO
1.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao
objeto da contratação, que preencherem as condições de credenciamento constantes deste edital.
1.2 - Caso o ramo de atividade no seu ato constitutivo não seja pertinente ao objeto da
contratação, e/ou incompleto, a empresa não será credenciada por não atender as condições de
credenciamento.
1 2 - Além das vedações estabelecidas pelo artigo 9.º da Lei Federal n.º 8.666/932 , não será
permitida a participação de empresas:
a) Estrangeiras que não funcionem no país;
b) Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, e as que
sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
c) Impedidas e suspensas de licitar e/ou contratar nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei
Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, do artigo 7.º da Lei Federal n.º 10.520/023;
d) Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei Federal n.º 9.605/98;
e) Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas;

f) Com falência decretada;
g) Entidades do Terceiro Setor;
III - DO CREDENCIAMENTO
1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) tratando-se de representante legal de sociedade empresária ou cooperativa, ou empresário
individual, o estatuto social ou contrato social ou outro instrumento de registro empresarial na Junta
Comercial, cujo ramo de atividade seja pertinente ao objeto da contratação; ou, tratandose de
sociedade não empresária, ato constitutivo atualizado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, inclusive assinar o instrumento
contratual e/ou a Ata de Registro de Preços, acompanhada do correspondente documento, dentre os
indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.
1.1 - Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 8 do item VII deste
Edital, a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá estar expressa no
documento apresentado em cumprimento às disposições da alínea “a” do subitem 1 deste item III ou
em certidão ou documento expedido pela Junta Comercial comprovando o enquadramento do
licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte; o licitante enquadrado como
microempresa ou empresa de pequeno porte que quiser utilizar-se dos benefícios da Lei
Complementar n.º 123/2006 deverá ainda apresentar, no ato de credenciamento, declaração nos
moldes previsto no Anexo V – declaração para fins da Lei Complementar n. 123 / 2006, sob pena de
preclusão do direito de utilizar-se dos referidos benefícios da Lei Complementar n.º 123/2006.
1.2. - A declaração prevista no item anterior poderá ser substituída por todos os meios
admitidos pelo ordenamento jurídico vigente para a comprovação da condição de ME/EPP, mormente
quanto ao que estabelece a Instrução Normativa n.º 103, de 30/04/07, e/ou a apresentação de
Declaração ou de Certidão Simplificada da Junta Comercial5 .
1.3 - A falsidade da declaração prestada nos moldes do item acima, objetivando os benefícios
da Lei Complementar n. 123 / 2006, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal,
sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção administrativa consistente na
aplicação de multa, no importe de 20% (vinte por cento) do valor global da proposta apresentada,
bem como na declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo
prazo de 05 (cinco) anos.
2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto.
3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um
deles poderá representar apenas uma credenciada.
3.1 Caso seja constatado pela Comissão Permanente de Licitações a existência de vínculos de
natureza técnica, comercial, econômica, familiar ou financeira entre representantes das
empresas licitantes, deverá esse tipo de ocorrência, no caso concreto, ser ponderado em
conjunto com outros elementos aptos a caracterizar eventual conluio para fraudar o resultado
do certame. Para tanto, poderá ser realizada diligência pela CPL a fim de verificar tal situação
4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da
licitante por ele representada, salvo autorização expressa da Pregoeira.

5 - Eventuais erros e/ou vícios sanáveis, tais como: falta de assinatura; falta da declaração; poderão
ser saneadas no ato do pregão, desde que o representante possua poderes para tanto, e que não
seja erro e/ou vícios substanciais que possa gerar dúvidas e/ou conflito de intenções.
IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo
estabelecido no Anexo III ao Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2.
2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente,
os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA
PREGÃO Nº 017/2021
PROCESSO Nº 2021001499
ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO
PREGÃO Nº 017/2021
PROCESSO Nº 2021001499
3 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa,
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas
seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo
representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.
4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para
autenticação pela Pregoeira ou por membro da Equipe de Apoio.
V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA
1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;
b) número do processo e do Pregão;
c) descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação, conforme modelo apresentado
no ANEXO II deste edital;
d) preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo com, até, duas casas
decimais após a vírgula, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo
financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro,
todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as
despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;
e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 6º da Lei nº
10.520/2002.
f) Informações do número da Conta Corrente, Banco e Agência na qual a Prefeitura Municipal de
Taguatinga deverá efetuar os pagamentos via crédito Conta Corrente.
g) As propostas deverão obedecer à ordem dos itens idêntica à prevista no ANEXO I deste edital 2 Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.

3 - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.
VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”
1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os
quais dizem respeito a:
1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial,
em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa;
c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedade
empresária ou cooperativa;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de
sociedade não empresária acompanhado de prova da diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir.
f) Alvará de Localização e Funcionamento vigente.
1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 1.1 não precisarão constar
do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento
neste Pregão.
1.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do
certame;
c) prova de regularidade para com as Fazendas Federal e Estadual, do domicílio ou sede do licitante,
ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:
c1) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão
Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa, relativa a Tributos Federais
(inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União;
c2) certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de Débitos Tributários ou Positiva com
efeitos de Negativa, expedida pela Procuradoria Geral do Estado (ou outro ato que vier substituí-la)
ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as
penas da lei;
d) prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;
e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa nos termos do Título
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1 o de maio de
1943.
f) as microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame,
deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição;
f1) havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de

cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período,
a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
g2) a não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem “g1” implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais, procedendo-se a convocação
dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório.
1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
Para empresas sediadas no estado do Tocantins Certidão de Distribuição Ações e Execuções
Cíveis, Criminais e Justiça Militar, conforme Resolução n° 20 de 02 de outubro de 2014 do
Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), expedida pelo endereço www.tjto.jus.com.br, e nos
casos que couber na medida da lei, ambas as certidões com data de no máximo 60(sessenta)
dias anteriores à data do certame, exceto se houver prazo de validade fixada na respectiva
certidão.
1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta
licitação, por meio da apresentação de Atestado, expedido por pessoa jurídica de direito público ou
privado.
b) os atestados técnicos solicitados deverão ser emitidos em papel timbrado da empresa ou órgão
contratante, com a identificação clara do signatário, inclusive com a indicação do cargo que ocupa.
1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES
a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de
que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo anexo VIII;
b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante,
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração,
conforme modelo apresentado no ANEXO VI deste edital.
1.5.1 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração
aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de
apresentação das propostas.
VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão,
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração máxima
de 30 minutos.
2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão a Pregoeira a declaração de pleno
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo IV deste Edital e,
em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.
2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por
conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
3 - A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições estabelecidas neste
Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.
c) com preços manifestamente inexeqüíveis (Art. 48 e seu inciso II, da Lei Federal n.° 8.666/93).
Nesse sentido, pode a Pregoeira solicitar à licitante vencedora que apresente documentos e/ou

planilhas de custos que comprovem a exequibilidade da proposta.
3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais
erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas
para apuração do valor da proposta.
3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
4 – As licitantes que obtiverem as propostas, bem como os itens (anteriormente analisados), não
desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes
critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superiores
àquela;
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso
de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do
número de licitantes.
5 - A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances
de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.
5.1 – Iniciada a etapa de lances o uso de aparelhos celulares será restrito, salvo quando previamente
autorizado pela Pregoeira.
5.2 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de
lances.
6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de
menor preço, observada a redução mínima entre os lances no valor correspondente a 1% (um por
cento), aplicável inclusive em relação ao primeiro.
7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas
para essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se para as selecionadas, o último
preço ofertado. Com base nessa classificação, será assegurada às licitantes microempresas e
empresas de pequeno porte preferência à contratação, observadas as seguintes regras:
8.1 - A Pregoeira convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da proposta
de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao
valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no
prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.
8.1.1 - A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas
condições do subitem 8.1.
8.2 - Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada,
serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as
demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas, se enquadrem
nas condições indicadas no subitem 8.1.
8.3 - Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o subitem 8, seja
microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de preferência,
passando-se, desde logo, à negociação do preço.

9 - A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas
disposições dos subitens 8.1 e 8.2, ou, na falta desta, com base na classificação de que trata o
subitem 8, com vistas à redução do preço.
10 - Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço,
decidindo motivadamente a respeito.
10.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação
das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos
autos por ocasião do julgamento.
11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope nº 2, contendo os
documentos de habilitação de seu autor.
12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser
saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação,
inclusive mediante:
a) substituição e apresentação de documentos ou
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
12.1 - A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos autos os documentos
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos,
no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os
documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
13 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante será
habilitada e declarada vencedora do certame.
14 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, a
Pregoeira, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 8 deste item VII, examinará a
oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade
e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração
de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado
vencedor.
15 - Será declarada vencedora a licitante que, na etapa de lances, apresentar o menor valor Por
Item, devendo, entretanto, apresentar valores unitários para cada um dos subitens licitados.
VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a
sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as
demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que
começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.
2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de
recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à licitante vencedora e o
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
3 - Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.
4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.
5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

6 - A adjudicação será feita considerando o preço por item da proposta da licitante vencedora.
IX - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO
1 – As entregas dos produtos deverão ser feitas PARCELADAMENTE, conforme necessidade e
prévia solicitação do setor requisitante, durante 07 meses. As entregas serão feitas na sede da
Secretaria Municipal de Educação, as cestas deverão vir montadas (prontas para entrega). As
entregas das cestas serão de até 05 (cinco) dias após a emissão da nota de empenho.
Nº ALUNOS
27
19
11
4
442
122
95
740
315

ESCOLA
ESCOLA MUNICIPAL MIMOSA
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES
ESCOLA MUNICIPAL VARJÃO
ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ALMEIDA
ESCOLA MUNICIPAL JUVÊNCIA URCINO DE SANTANA
ESCOLA MUNICIPAL ALTAMIRA
CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL LAURA DO CARMO
ESCOLA MUNICIPAL MARIA GUEDES

ENDEREÇO
POVOADO MIMOSA
POVOADO MANOEL ALVES
POVOADO VARJÃO
POVOADO FELIX
AVENIDA INDUSTRIAL
POVOADO JUVÊNCIA
POVOADO ALTAMIRA
SETOR NORTE
SETOR BELA VISTA

2 - A primeira requisição será fornecida à Contratada após a data de assinatura do contrato,
conforme a necessidade em adquirir o material.
2.1 – As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa do
número do contrato, do número desta licitação, do número do processo, a identificação da
contratada, a especificação dos itens, as quantidades, datas e horários e endereço de entrega.
2.2 – As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a
comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e correio
eletrônico.
3 - O fornecedor sujeitar-se-á à fiscalização dos produtos no ato da entrega, reservando-se à
Prefeitura Municipal de Taguatinga o direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre os
mesmos em condições satisfatórias.
4 - As características pertinentes à qualidade e os parâmetros para avaliação dos produtos, no ato da
entrega, constam no ANEXO I.
5 - As empresas serão constantemente avaliadas quanto à qualidade dos produtos entregues,
que deverão ser de 1ª qualidade, e dos serviços prestados. No caso de entrega ou quantidade
inferior à estabelecida pela Prefeitura, a empresa deverá, em 24 horas, responsabilizar-se pela
complementação.
6 - No ato das entregas, caso os produtos sejam recusados, os mesmos serão devolvidos, devendo
haver reposição de acordo com o estabelecido pela Secretaria Municipal da Administração.
7 – Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos
produtos.
X - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
1 - O objeto da presente licitação será recebido nas condições estabelecidas no ANEXO I deste
edital.

2- Constatadas irregularidades no objeto contratual, a PREFEITURA poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição
ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
Administração, no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, contados da notificação por escrito,
mantido o preço inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação
do Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificação por escrito,
mantido o preço inicialmente contratado.
XI - DA FORMA DE PAGAMENTO
1 - O pagamento será efetuado em até 28 (vinte e oito) dias após entrega dos produtos e Nota Fiscal
Eletrônica, de forma cronológica e obedecendo a disponibilização financeira, conforme repasse de
recurso federais e estaduais.
2 - A nota fiscal-eletrônica/fatura que apresentar incorreções será devolvida à contratada para as
devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem 1 deste item XI começará a fluir a
partir da data de apresentação da nota fiscal-eletrônica/fatura, sem incorreções.
3 - O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária em nome da contratada.
4 – Os preços contratados são fixos e irreajustáveis.
XII - DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1 – Sempre que possível, a assinatura da Ata de Registro de Preços dar-se-á ao término da sessão
de processamento do certame; quando impossibilitada a lavratura da ata ao final da sessão, os
fornecedores vencedores serão convocados para a assinatura do respectivo instrumento, no prazo
de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no artigo 7º, da Lei Federal
nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
2 - Se, por ocasião da formalização da ata de registro de preços, as certidões de regularidade de
débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, o
órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos
do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo
impossibilidade devidamente justificada.
2.1 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será
notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que
trata o subitem 2 deste item XII, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de
validade em vigência, sob pena de não ser formalizada a ata de registro de preços com o vencedor
faltoso.
3 – Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar
a situação regular de que trata o subitem 2 deste item XII, ou se recusar a assinar a ata de registro
de preços, serão convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de nova sessão
pública do Pregão.
3.1- Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 03 (três) dias úteis, contados da
divulgação do aviso.
3.2 - A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Eletrônico do Município e no Placard
da Prefeitura.

3.3 - Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições dos itens VII e
VIII deste Edital, naquilo que for pertinente.
4 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a adquirir os produtos, ficando-lhe
facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
XIII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou
jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002.
2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preços na Prefeitura
Municipal de Taguatinga/TO, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido por esta Municipalidade, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-o a penalidade de multa de 10% (dez por cento), sobre o valor global da Ata de Registro
de Preços ou instrumento respectivo, sem o prejuízo da aplicação das demais sanções legais
cabíveis (Leis Federais n.º 8.666/93 e 10.520/02, bem como as previstas no instrumento convocatório
do Pregão/Registro de Preços n.º 017/2021).
3. Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos (objeto licitado), observando-se as condições e
os prazos previamente definidos neste instrumento editalício e seus anexos, será apenada à futura
contratada em multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado até o limite de
10% (dez por cento) – correspondente a 05 (cinco) dias de atraso injustificado - sobre o valor dos
produtos solicitados pela Administração Municipal, independentemente das demais sanções legais
que possam ser aplicadas (Leis Federais n.º 8.666/93 e 10.520/02 e as previstas no edital deste
certame), salvo se o prazo for prorrogado pela Administração. A partir do 6.º (sexto) dia de atraso
injustificado, inclusive, passará a configurar inexecução contratual.
4. Respeitando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o contraditório e
da ampla defesa: Multa de 0,1 % (um décimo percentual) até 10% (dez por cento), sobre o valor da
Ata de Registro de Preços, por descumprimento de obrigação prevista naquele instrumento
obrigacional, com exceção das multas acima descritas.
5. As sanções de que tratam os subitens anteriores poderão ser aplicadas juntamente com as multas
previstas neste Edital, garantido o exercício do direito de prévia e ampla defesa.
6. As multas referidas nos subitens anteriores serão descontadas do pagamento devido à futura
contratada.
XIV - DA GARANTIA CONTRATUAL
1 - Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.
XV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1 - Os recursos para cobertura das despesas com a execução deste contrato, correrão por conta da
dotação do orçamento previsto para 2021, suplementada se necessário. Os recursos serão das
seguintes dotações:
12.361.0702.2031 – 3.3.90.30 – 20210814 – 020.200.000
12.361.0702.2031 – 3.3.90.30 – 20210827 – 002.000.000
12.361.0702.2031 – 3.3.90.30 – 20210911 – 002.000.000
1.2 – Valor estimado da Contratação: R$ ________________ (_______________________).
XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a
serem assinadas pela Pregoeira e pelos licitantes presentes.
2.1 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na
própria ata.
3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas
serão rubricados pela Pregoeira e pelos licitantes presentes que desejarem.
4 - O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos à publicação,
serão publicados, no Diário Eletrônico do Município.
5 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição
para retirada no Setor de Licitações da Administração Pública Municipal, durante 30 (trinta) dias após
a publicação do contrato, findos os quais poderão ser destruídos.
6 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
6.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do edital, que decidirá no prazo de até 01 (um)
dia útil.
6.1.1 Recursos e impugnações enviados por fax ou e-mail não serão considerados.
6.1.2 Os recursos e impugnações deverão ser protocolados junto ao setor de protocolos na Prefeitura
Municipal de Taguatinga/TO.
6.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.
6.3 - Não serão fornecidos esclarecimentos por telefone, mas somente por petição (via protocolo) ou
por e-mail (licitacao@orlandia.sp.gov.br) que será dirigido à autoridade subscritora do edital.
7 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira.
8 - Integram o presente edital:
Anexo I – termo de referência;
Anexo II – modelo de proposta de preços;
Anexo III – modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;
Anexo IV – minuta de credenciamento;
Anexo V – declaração para fins da Lei Complementar n. 123 / 2006;
Anexo VI – modelo de declaração de ausência de impedimento para licitar;
Anexo VII – minuta da ata de registro de preços;
Anexo VIII – declaração perante o Ministério do Trabalho;
Anexo IX – dados do responsável pela assinatura do contrato/Ata de Registro de Preços.
Anexo X – Minuta de Contrato.
9 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa,
será competente o foro da Comarca de Taguatinga, do Estado do Tocantins.
Taguatinga/TO, 25 de Maio de 2021.
Nayara Gonçalves Regino

Pregoeira Oficial
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1.
1.1.

DO OBJETO:
Este Termo de Referência tem por objeto contratação de empresa para fornecimento de cestas
(kit) de alimentação para substituição da merenda escolar destinada aos alunos da Rede Municipal de
Ensino (Ensino Infantil e Fundamental), para o período de suspensão das aulas em virtude da pandemia
(covid-19).

2.

JUSTIFICATIVA:

Sabe - se q ue a alim ent ação é um dir eit o social est abelecid o no Ar t ig o 6º da
Const it uição Feder a l Br asile ir a e o poder públic o deve adot a r as pol ít icas e as ações
q ue se f açam necessár ias par a pr o m over e g ar ant ir a seg ur ança alim ent ar e
nut r iciona l da pop ul ação, conf orm e dispost o na Lei nº 11. 3 46 de 15 de set em b r o de
2006 ou Lei nº 11. 346/ 2006, q ue cr ia o Sist em a Naciona l de Seg ur ança Alim ent ar .
A O rg anizaç ão Mun dial da Saúde ( O MS ) declar ou em er g ência em saúde publ ic a em
decor r ência da inf ecção hum ana pelo cor ona vír us ( CO VI D - 19) , e, em r azão disso,
por m eio da Reso lu ção nº 2, de 09 de abr il de 202 0, o Br asil r econhec eu o est a do d e
calam idad e
3 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS ESTIMADOS DO OBJETO:
ITEM

1

QTD

3.548

UND

UND

ESPECIFICAÇÕES DOS
MATERIAIS/SERVIÇOS

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

CESTA BÁSICA CONTENDO:
1 PCT ARROZ BRANCO, TIPO 1 COM 5KG
1 PCT FEIJÃO CARIOCA 1KG TIPO 1
1 PCT MACARRÃO ESPAGUETE DE 500G
1 UND EXTRATO DE TOMATE EM SACHÊ DE 140G
1 PCT AÇÚCAR DE 1KG
1 PCT FLOCOS DE MILHO (FLOCÃO) DE 500G
1 PCT SAL REFINADO DE 1KG
1 UND ÓLEO DE SOJA 900ML
1 PCT BISCOITO ÁGUA E SAL DE 400G
TOTAL

3.1. As quantidades constantes deste Termo de Referência são estimativas de consumo, não obrigando
a Administração à aquisição de sua totalidade.
TOTAL DE CESTAS DE ALIMENTAÇÃO: 3548 unidades
3.2. As entregas dos produtos deverão ser feitas PARCELADAMENTE, conforme necessidade e prévia
solicitação do setor requisitante, durante 07 meses. As entregas serão feitas na sede da Secretaria
Municipal de Educação e as cestas deverão vir montadas (cinco) dias após a emissão da nota de
empenho.

3.3. O fornecedor sujeitar-se-á à fiscalização do produto no ato da entrega, reservando-se à Prefeitura
Municipal de Taguatinga o direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre os mesmos
dentro da descrição.
3.4. A empresa estará sendo constantemente avaliada quanto à qualidade dos serviços prestados.
3.5. No ato da entrega, caso o produto seja recusado, o mesmo será devolvido e terá, no máximo, 24
horas para serem refeitos.
3.6. Os produtos que compõem a cesta básica, acima relacionados, devem estar acondicionados em
embalagens resistentes, que assegurem a integridade e proporcionem a transporte das respectivas
cestas.
4- DA ESTIMATIVA:
4.1 - O valor total estimado previsto para aquisição dos produtos, estarão disponível aos licitantes no
momento da licitação.
5– PRAZO PARA ENTREGA:
5.1 - O prazo de entrega dos referidos materiais OBRIGATORIAMENTE deverá ser de até 05 (cinco)
dias úteis, contados a partir do recebimento do pedido de compras enviado.
6 – LOCAL DA ENTREGA DO OBJETO DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS
PARTICIPANTES:
6.1 Os locais de entrega dos produtos serão estipulados pela Secretaria Municipal de Educação.
7- DA VIGÊNCIA E DA PUBLICIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1. A Ata de Registro de Preços a ser firmada terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data da
publicação de seu extrato, sendo vedada sua prorrogação.
7.2. A Ata de Registro de Preços terá seu extrato publicado no Diário Oficial do Município e a sua
íntegra, após assinada e homologada, será disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal de
Taguatinga-TO durante sua vigência.
8- DA FORMALIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS, DO CONTRATO OU EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO
8.1. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços-ARP, nas
condições previstas neste Termo de Referência, no Edital e na Minuta da ARP.
8.2. Com base no Caput do Art. 62, c/c com o § 4o do mesmo artigo da Lei n.º 8.666/93, fica
dispensado o Termo de Contrato, sendo o mesmo substituído por Notas de Empenho.
9- DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ARP:
9.1. A fiscalização e acompanhamento da execução da ARP será efetuada por servidor designado pela
Secretaria Municipal de Assistência Social observando-se no que couber ao fiscal, as obrigações
elencadas no Termo de Referência atribuídas ao Órgão Solicitante, bem como as disposições do art. 67
da Lei 8.666/93 e as contidas no Decreto nº 7.892/2013, em especial nos artigos 5º e 6º do referido
decreto.
9.2. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverão ser
prontamente atendidas pela Fornecedora sem ônus para o Órgão Solicitante.

9.3. A Fiscalização exercida por interesse do Órgão Solicitante não exclui nem reduz a responsabilidade
da Fornecedora, durante a vigência da ARP, por danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por qualquer irregularidade, e na sua ocorrência, não
implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus servidores conforme art. 70 da Lei nº
8.666/93.
11.3.1. A atuação ou eventual omissão da Fiscalização durante a entrega do objeto e vigência da ARP,
não poderá ser invocada para eximir a Fornecedora das responsabilidades e obrigações assumidas
para a execução do objeto.
9.4. A comunicação entre a Fiscalização e a Fornecedora será realizada através de correspondência
oficial e anotações ou registros acerca da execução do objeto.
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1 A empresa deverá fornecer o objeto licitado dentro das normas.
10.2. Não transferir a terceiro, por qualquer forma a ata de registro de preços sem o prévio
consentimento por escrito da contratante.
10.3. Executar a entrega do objeto deste certame nos termos estabelecidos no Edital de Licitação e
seus anexos, especialmente os previstos no Termo de Referência.
10.4. Substituir, sem ônus para a CONTRATANTE, qualquer produto/material/serviço que não esteja em
perfeita condição de uso.
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
11.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa executar o objeto
adjudicado dentro das especificações.
11.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados.
11.3. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste Instrumento.
11.4.Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do
fornecimento, fixando prazo para sua correção.
11.5. Fiscalizar livremente os serviços, não eximindo a licitante vencedora de total responsabilidade
quanto à execução dos mesmos.
11.6. Acompanhar o fornecimento, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou
suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os produtos entregues fora das
especificações deste Edital.
12- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS
12.1. As despesas oriundas da presente aquisição correrão por conta de recursos próprios específicos
consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Taguatinga-TO, nas dotações orçamentárias
relacionadas abaixo:
Funcional
Elemento de
Secretarias
Código
Fonte de Recursos
Programática
Despesa
Fundo Municipal
20210814
12.361.0702.2031
3.3.90.30
020.200.000
de Educação
Fundo Municipal
20210827
12.361.0703.2031
3.3.90.30
002.000.000
de Educação
Fundo Municipal
20210911
12.361.0702.2031
3.3.90.30
002.000.000
de Educação

13. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:
13.1. O Órgão Gerenciador não está obrigado a adquirir a quantidade total ou parcial do objeto
adjudicado constante na Ata de Registro de Preços a ser firmada, vez que as quantidades contidas no
Termo de Referência são estimativas de consumo.
13.2. A existência de preços registrados na ARP não obriga a Administração a firmar os fornecimentos
que dela poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
sendo assegurada preferência do fornecimento ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
Taguatinga - TO. 25/05/2021.
Mônica Cristina Bersani
Secretária Municipal de Educação

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Pregão nº 017/2021
Processo nº 2021001499
DADOS DO LICITANTE
Denominação:
Endereço:
CEP:
Fone:
Fax:
e-mail:
CNPJ:
Insc. Estadual/Municipal:
Observação: A apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de
que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS (KIT) DE ALIMENTAÇÃO
PARA SUBSTITUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL), PARA O PERÍODO DE
SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA (COVID-19).
Cestas (kits) contendo:
ITEM

1

QTD

3.548

UND

UND

ESPECIFICAÇÕES DOS
MATERIAIS/SERVIÇOS

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

CESTA BÁSICA CONTENDO:
1 PCT ARROZ BRANCO, TIPO 1 COM 5KG
1 PCT FEIJÃO CARIOCA 1KG TIPO 1
1 PCT MACARRÃO ESPAGUETE DE 500G
1 UND EXTRATO DE TOMATE EM SACHÊ DE 140G
1 PCT AÇÚCAR DE 1KG
1 PCT FLOCOS DE MILHO (FLOCÃO) DE 500G
1 PCT SAL REFINADO DE 1KG
1 UND ÓLEO DE SOJA 900ML
1 PCT BISCOITO ÁGUA E SAL DE 400G
TOTAL

Validade da proposta (mínimo 60 dias): _________________
Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no
memorial descritivo.
1. Declara que CONSIDEROU, NA FORMULAÇÃO DOS CUSTOS DA PROPOSTA DE PREÇOS:
1) o valor dos produtos relacionados, bem como o modo e forma de entrega disposto no Termo de
Referência; 2) os tributos (impostos, taxas, contribuições); 3) os encargos sociais, trabalhistas e
previdenciários incidentes; e 4) outros que incidam ou venham a incidir sobre o preço a ser ofertado

como por exemplo, a embalagem.
2. A licitante vencedora deverá entregar, para efeito de assinatura de contrato, planilha detalhada
contendo os valores de cada item constante da cesta (kit), sob pena de não contratação.
Taguatinga, em ____ de ________________ de 2021.

_______________________________________
Assinatura do representante legal Nome do representante legal:
RG do representante

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 017/2021
PROCESSO n° 2021001499
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS (KIT) DE ALIMENTAÇÃO
PARA SUBSTITUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL), PARA O PERÍODO DE
SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA (COVID-19).
A (nome da licitante), por seu representante legal (documento em anexo), inscrita no
CNPJ/MF sob o nº -----------------, com sede na ------------------------------------, nos termos do art. 4º, VII,
da Lei nº 10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que cumpre plenamente os requisitos
da habilitação estabelecidos no item VI e respectivos subitens do edital em epígrafe. Sendo a
expressão da verdade, subscrevemo-nos.

Data, _________________________

________________________________
Nome do licitante e representante legal

ANEXO IV - MINUTA DE CREDENCIAMENTO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 017/2021
PROCESSO n° 2021001499
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS (KIT) DE ALIMENTAÇÃO
PARA SUBSTITUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL), PARA O PERÍODO DE
SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA (COVID-19).

A (nome da licitante), por seu representante legal (documento em anexo), inscrita no
CNPJ/MF sob o nº -----------------, com sede na ------------------------------------, credencia como seu
representante o Sr. (nome e qualificação), para em seu nome participar do certame em epígrafe,
conferindo-lhe poderes especialmente para formulação de proposta e a prática de todos os demais
atos inerentes ao Pregão, na sessão única de julgamento, nos termos do art. 4º da Lei nº
10.520/2002.

Data, ------------------------------------------

------------------------------------------------Nome do licitante e representante legal

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO PARA FINS DA LEI COMPLEMENTAR N. 123/ 2006
“DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE”

(nome

/

razão

________________________,

social)
por

_________________,
intermédio

de

seu

inscrita

no

representante

CNPJ

n°.

legal

o(a)

Sr(a)_______________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº.
__________________ e do CPF nº. __________________, DECLARA, para fins do /disposto na Lei
Complementar n. 123 / 2006 e no Edital do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2021, sob as
sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser _________________ (microempresa ou
empresa de pequeno porte) nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos
impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123 / 06.

__________________, ___ de __________ de 2021.

(assinatura do representante legal)

Obs. A falsidade da declaração prestada nos moldes do item acima, objetivando os benefícios
da Lei Complementar n. 123 / 2006, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal,
sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção administrativa consistente na
aplicação de multa, no importe de 20% (vinte por cento) do valor global da proposta apresentada,
bem como na declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo
prazo de 05 (cinco) anos.

ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA LICITAR
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 017/2021
PROCESSO n° 2021001499
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS (KIT) DE ALIMENTAÇÃO
PARA SUBSTITUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL), PARA O PERÍODO DE
SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA (COVID-19).

_________________________, inscrito no CNPJ/MF sob o no___________________, por intermédio
de seu representante legal o(a) Sr(a). ____________________________, portador(a) da Carteira de
Identidade no __________ e do CPF/MF no _____________, DECLARA, para fins legais, a
inexistência de impedimento para contratar ou licitar com a administração pública, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

__________________, ___ de __________ de 2021.

(assinatura do representante legal)

ANEXO VII
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021
ORIGINADO DA LICITAÇÃO:
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 017/2021
ÓRGÃO GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAGUATINGA, Estado do
Tocantins, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, sob o nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX,
com paço Municipal localizado na XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Taguatinga-TO, Através da
Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, considerando o julgamento da licitação na
modalidade de Pregão Presencial – SRP nº 017/2021 para REGISTRO DE PREÇOS , processo
administrativo nº 2021001499 , RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)
quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às
normas constantes na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, Lei 10.520/2002, Lei Complementar
123/2006, Decreto Municipal nº 28/2017 em conformidade com as disposições a seguir:
FORNECEDOR REGISTRADO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas, sob o nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, endereço XXXXXXXX – CEP XXXXXXX, cidade
XXXXXXXX, representada legalmente por XXXXXXXXXX, nacionalidade, estado civil, profissão,
inscrito sob CPF nº: XXXXXXX, RG. XXXXX, enderenço XXXXXXXXXXXXXXXX.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS (KIT) DE ALIMENTAÇÃO PARA
SUBSTITUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO (ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL), PARA O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS
AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA (COVID-19), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
(ANEXO I).
CLAUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
2.1.- O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ITEM

1

QTD

3.548

UND

UND

ESPECIFICAÇÕES DOS
MATERIAIS/SERVIÇOS
CESTA BÁSICA CONTENDO:
1 PCT ARROZ BRANCO, TIPO 1 COM 5KG
1 PCT FEIJÃO CARIOCA 1KG TIPO 1
1 PCT MACARRÃO ESPAGUETE DE 500G
1 UND EXTRATO DE TOMATE EM SACHÊ DE 140G
1 PCT AÇÚCAR DE 1KG
1 PCT FLOCOS DE MILHO (FLOCÃO) DE 500G
1 PCT SAL REFINADO DE 1KG
1 UND ÓLEO DE SOJA 900ML
1 PCT BISCOITO ÁGUA E SAL DE 400G
TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

2.2.- Fica facultada a Administração em firmar as contratações que poderão advir, pela Ata de
Registro de Preços, podendo ser adquirido o mesmo objeto ora registrado, por outros meios
previstos legalmente.
2.3.- Poderá a Administração, mesmo comprovada a ocorrência mencionada no parágrafo anterior,
optar por cancelar a Ata e providenciá-lo em outro procedimento licitatório.
CLAUSULA TERCEIRA - DA REVISÃO E CANCELAMENTO
3.1.- Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços cabendo o Departamento de
Licitação promover as negociações junto às empresas fornecedoras.
3.2.- Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o Departamento de Licitações convocará as empresas fornecedoras para
negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
a)
As empresas fornecedoras que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados
pelo mercado serão liberadas do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
b)
A ordem de classificação das empresas fornecedoras que aceitarem reduzir seus preços
aos valores de mercado observará a classificação original.
3.3.- Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e a empresa
fornecedora não puder cumprir o compromisso, a Comissão de Licitações poderá:
a) Liberar a empresa fornecedora do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido do fornecimento e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados.
b) Convocar as demais empresas fornecedoras para assegurar igual oportunidade de negociação,
obedecendo a ordem de classificação.
Não havendo êxito nas negociações, a Comissão de Licitações deverá proceder a
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
3.4.- O registro da empresa fornecedora será cancelado quando:
a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela administração, sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
d) Tiver presentes razões de interesse público.
3.5.- O cancelamento do registro, nas hipóteses prevista, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
CLAUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
Esta Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses contados da publicação do seu
extrato no Diário Oficial do Município, incluídas eventuais prorrogações, conforme dispõe o inciso III
do § 3º do art. 15 da Lei 8.666/93.
CLAUSULA QUINTA - DO VALOR E PAGAMENTO
5.1.- O Município de Taguatinga TO, pelos serviços prestados, pagará à adjudicatária os preços
registrados nesta ata no valor especificado na cláusula segunda, salvo alterações conforme
notificações inseridas em reajustamentos.
5.2.- Fica expressamente estabelecido que os preços contratados incluem todos os custos diretos e

indiretos para a completa execução do avençado.
5.3.- Fica expressa que todas as despesas geradas para execução do avençado serão de inteira
responsabilidade do fornecedor registrado, inclusive as obrigações previdenciárias e trabalhistas;
5.4.- Os pagamentos devidos ao licitante serão efetuados em moeda corrente nacional e de acordo
com as quantidades executadas.
5.5.- Os pagamentos deverão ser efetuados no prazo de até 28 (vinte e oito) dias após as notas
fiscais serem conferidas e atestadas pelo responsável.
CLAUSULA SEXTA - DO ORGÃO GERENCIADOR
6.1-Caberá a Secretaria de Administração, através da Comissão de Licitações o
gerenciamento deste instrumento no seu aspecto operacional e nas questões legais.
CLAUSULA SÉTIMA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES
Poderá utilizar-se desta Ata de registro de Preços qualquer órgão ou entidade desta administração
que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta à Comissão de
Licitações (Órgão Gerenciador), desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no
que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93.
7.1.- Caberá a empresa fornecedora beneficiária da ARP, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não, a órgão ou entidade que não tenha participado do
certame licitatório, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas.
7.2.- A liberação da participação nas atas de registro de preço para órgãos e entidades não
7.3.- Participantes, não poderá exceder a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos originalmente
registrados na Ata de Registro de Preço, conforme Art. 22, § 3º , do Decreto Municipal nº 268/2018.
7.4.- O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na
totalidade, ao dobro 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, conforme Art. 22, § 4º do Decreto Municipal nº 268/2018.
7.5.- 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, independentemente do número de órgãos não
participantes que aderirem.
7.6.- Havendo 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.
CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
8.1. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, quem convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documento
exigido para o certame, ou apresentar documentação falsa, 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
Municipal.
8.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá, garantida
a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: I - advertência; II – multa, nos
seguintes termos:

a) pelo atraso na entrega do objeto, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor
total contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento);
b) pela recusa na entrega, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado,
de 10% (dez por cento) do valor total contratado;
c) pela demora em corrigir falha no produto, a contar do segundo dia da data da notificação da
rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor total da nota fiscal, por dia decorrido;
d) pela recusa em corrigir as falhas no produto, entendendo-se como recusa a falha ou defeito do
produto nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor total da
nota fiscal;
e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no
instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor total
contratado.
8.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos.
8.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir ao CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no item acima.
8.5. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar
da aplicação da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em
dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual;
8.6. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa
prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo;
8.7. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e
danos decorrentes das infrações cometidas.
CLAUSULA NONA - DO LOCAL E DO PRAZO DA ENTREGA
9.1-O prazo para entrega do objeto será de acordo o futuro contrato, após recebimento da ordem
solicitação/ordem de fornecimento.
Os Serviços/Produtos serão recebidos pelo responsável da Secretaria Municipal
D e m a n d a n t e e conferidos de acordo com a Nota de Empenho e pela nota fiscal.
CLAUSULA DÉCIMA - DOS TRIBUTOS
10.1É de inteira responsabilidade da Contratada os ônus tributários e encargos sociais resultantes
desta Ata.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1.- As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais
condições do ajuste, encontram- se definidos no Termo de Referência, ANEXO I ao EDITAL.
11.2.- É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

11.3.- A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será
anexada a esta Ata de Registro de Preços.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1-Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente ata, elegem as partes o Foro da
cidade de TAGUATINGA TO, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que
seja.
Taguatinga TO. ____/_____/_____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Órgão Gerenciador

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fornecedor Registrado

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 017/2021
PROCESSO n° 2021001499
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS (KIT) DE ALIMENTAÇÃO
PARA SUBSTITUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL), PARA O PERÍODO DE
SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA (COVID-19).

Eu, ______________________________________________ na condição de REPRESENTANTE
LEGAL da (indicar o nome/razão social da cooperativa/associação), inscrita no CNPJ sob nº
__________________,

sediada

no

município

de

________________/

(UF),

na

rua

_________________________________, nº _______, CEP _________, interessada em participar do
procedimento de credenciamento estabelecido no Edital de Pregão Presencial SRP nº 017/2021,
DECLARO, sob as penas da lei, que encontra-se em situação regular perante o Ministério do
Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição
Federal.

__________________, ___ de __________ de 2021.

(assinatura do representante legal)

ANEXO IX
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 017/2021
PROCESSO n° 2021001499
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS (KIT) DE ALIMENTAÇÃO
PARA SUBSTITUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL), PARA O PERÍODO DE
SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA (COVID-19).

DADOS DA EMPRESA
Denominação:
Endereço:
CEP:
Fone:
Fax:
E-mail:
CNPJ:
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome:
RG:
CPF:
E-MAIL (para envio do contrato):

OBSERVAÇÕES: O responsável pela assinatura deverá ser representante legal da empresa e
ter plenos poderes para assinatura do instrumento contratual. Tratando-se de procurador, seu
nome deverá constar em procuração lavrada por instrumento público ou particular, da qual
constem poderes para assinar o instrumento contratual e/ou a Ata de Registro de Preços,
acompanhada do correspondente documento, que comprove os poderes do mandante para a
outorga. APRESENTAR NO CREDENCIAMENTO

ANEXO X
MINUTA DE CONTRATO

TERMO CONTRATUAL QUE ENTRE SI CELEBRAM
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DE DIANÓPOLIS TO, E
A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXX.
DAS PARTES CONTRATANTES:
CONTRATANTE: __________________sediada à Av./Rua __________________, N.º_____, Bairro
_________________,inscrita no CNPJ sob o N.º _________________, neste ato representada
legalmente
por
___________________,
brasileiro,
estado
civil:________,
profissão:
_________________, residente e domiciliado em _____________________, portador da CI N.º
______________.
CONTRATADA: A Empresa __________________sediada à Av./Rua __________________,
N.º_____, Bairro _________________,inscrita no CNPJ sob o N.º _________________, neste ato
representada legalmente por ___________________, brasileiro, estado civil:________, profissão:
_________________, residente e domiciliado em _____________________, portador da CI N.º
______________, inscrito no CPF sob o N.º ________________., que também subscreve, doravante
denominada simplesmente de CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1.Constitui o objeto do presente contrato é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
CESTAS (KIT) DE ALIMENTAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA
AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL), PARA
O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA (COVID-19).
CLÁUSULA SEGUNDA: DA LICITAÇÃO
2.1. Foi elaborado pela Central de Compras da Prefeitura Municipal o Termo de Referência,
constante do Processo nº 2021001499, o qual serviu de base para todo o procedimento licitatório.
2.2. Para realizar o objeto deste contrato foi realizado procedimento licitatório na modalidade Pregão
Presencial SRP nº 017/2021, com fundamento nas Leis nº 10.520/02, Decreto Federal nº 7.892 e nº
8.666/93 e alterações posteriores e, no que couber, conforme autorização da Autoridade
Competente, disposta no processo nº 2021001499.
CLÁUSULA TERCEIRA: FORMA DE EXECUÇÃO
O objeto deste contrato será executado de forma contínua, nas condições estabelecidas no Anexo I,
Termo de Referência do Edital.
CLÁUSULA QUARTA: DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E FORMA DE
PAGAMENTO
4.1. O preço contratado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:

ITEM

1

QTD

3.548

UND

UND

ESPECIFICAÇÕES DOS
MATERIAIS/SERVIÇOS

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

CESTA BÁSICA CONTENDO:
1 PCT ARROZ BRANCO, TIPO 1 COM 5KG
1 PCT FEIJÃO CARIOCA 1KG TIPO 1
1 PCT MACARRÃO ESPAGUETE DE 500G
1 UND EXTRATO DE TOMATE EM SACHÊ DE 140G
1 PCT AÇÚCAR DE 1KG
1 PCT FLOCOS DE MILHO (FLOCÃO) DE 500G
1 PCT SAL REFINADO DE 1KG
1 UND ÓLEO DE SOJA 900ML
1 PCT BISCOITO ÁGUA E SAL DE 400G
TOTAL

4.2. Para fins de aditamentos, acréscimos ou supressões o valor global do presente
instrumento é de R$xxxxxxxxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
CLÁUSULA QUARTA – DAS DESPESAS
4.1. As como todos os custos operacionais da atividade, incluindo frete, seguros, tributos
incidentes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, inclusive, porventura,
com serviços de terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento integral do objeto será
de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1 A CONTRATADA obriga-se a:
5.2 A empresa deverá fornecer o objeto licitado dentro das normas.
5.3 Não transferir a terceiro, por qualquer forma a ata de registro de preços sem o prévio
consentimento por escrito da contratante.
5.4 Executar a entrega do objeto deste certame nos termos estabelecidos no Edital de
Licitação e seus anexos, especialmente os previstos no Termo de Referência.
5.5 Substituir, sem ônus para a CONTRATANTE, qualquer produto/material/serviço que não
esteja em perfeita condição de uso.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRANTANTE
6.1 O CONTRATANTE obriga-se a:
6.2. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa
executar o objeto adjudicado dentro das especificações.
6.3. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados.
6.4. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste
Instrumento.
6.5. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no
curso do fornecimento, fixando prazo para sua correção.

6.6. Fiscalizar livremente os serviços, não eximindo a licitante vencedora de total
responsabilidade quanto à execução dos mesmos.
6.7. Acompanhar o fornecimento, podendo intervir durante a sua execução, para fins de
ajuste ou suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os produtos
entregues fora das especificações deste Edital.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
7.1.O Contrato terá vigência até 31/12/2021, contados da data de sua assinatura, podendo
ser prorrogado nos termos do artigo 57, I e II, da Lei nº 8.666/93;
Parágrafo Primeiro: O prazo para assinatura do Contrato será de 05(cinco) dias, contados
da convocação formal da adjudicatária;
Parágrafo Segundo: O Contrato deverá ser assinado pelo representante legal da
adjudicatária, mediante apresentação do contrato social ou documento que comprove os
poderes para tal investidura e cédula de identidade do representante, caso esses
documentos não constem dos autos do processo licitatório, e uma vez atendidas as
exigências do subitem anterior;
Parágrafo Quarto: A critério da administração, o prazo para assinatura do Contrato poderá
ser prorrogado, desde que ocorra motivo justificado, mediante solicitação formal da
adjudicatária e aceito pela Secretaria requisitante;
Parágrafo Quinto: Constituem motivos para o cancelamento do Contrato as situações
referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como as
previstas no item 25 do Edital do Pregão Presencial SRP nº 017/2021.
CLÁUSULA OITAVA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8.1.Parágrafo Primeiro: O pagamento será efetuado em até 28 (vinte e oito) dias após a
efetiva realização dos serviços e/ou entrega dos materiais, mediante apresentação da nota
fiscal devidamente atestada pelo Serviço de Material e Patrimônio;
Parágrafo Segundo: A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição
dos itens/ serviços entregues/ realizados, o número e nome do banco, agência e número da
conta onde deverá ser feito o pagamento;
Parágrafo Terceiro Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas
serão devolvidas, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua
rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas;
Parágrafo Quarto: A Contratada deverá apresentar, a(s) nota(s) fiscal (is) /fatura(s),
emitida(s) para fins de liquidação e pagamento, acompanhada(s) dos seguintes documentos:
a) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF;
c) Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Federal e Previdenciária;
Parágrafo Quinto: O pagamento será efetuado pela Prefeitura/Fundo no prazo de até 28
(vinte e oito) dias consecutivos, contado da data de protocolização da nota fiscal/fatura e dos
respectivos documentos comprobatórios, conforme indicado no subitem 8.1, mediante ordem
bancária, emitida através do Banco do Brasil, creditada em conta corrente da Contratada;
CLÁUSULA NONA: DOS REAJUSTES DE PREÇOS
9.1.A Contratada fica obrigada aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárias, conforme previsto no artigo 65, da Lei nº 8.666/93;
Parágrafo Primeiro: O valor que propôs o licitante vencedor será fixo e irreajustável,

ressalvado o disposto na alínea ‘d’ do inciso II do artigo 65 da Lei nº. 8666/93;
Parágrafo Segundo: Os preços praticados manter-se-ão inalterados pelo período de
vigência do presente Contrato, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação
econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe
no máximo o repasse do percentual determinado;
Parágrafo Terceiro: Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei n. 8.666/93, serão
concedidos após decorrido 06(seis) meses da vigência do contrato, por provocação do
contratado, que deverá comprovar através de percentuais do INPC/FGV, o reajuste
pleiteado, que passarão por análise contábil de servidores designados pelo Município de
Dianópolis-TO;
Parágrafo Quarto: Os preços praticados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os
preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor
originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época da contratação;
Parágrafo Quinto: Caso o preço praticado seja superior à média dos preços de mercado, o
MUNICÍPIO solicitará ao Contratado, mediante correspondência, redução do preço
praticado, de forma a adequá-lo ao preço usual no mercado;
Parágrafo Sexto: Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços
registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor
demandante, na pesquisa de estimativa de preços.
CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO CONTRATUAL.
10.1.O presente instrumento poderá ser rescindido de pleno direito, nas seguintes situações:
a) Quando o contratado não cumprir as obrigações constantes do Edital de Licitação e neste
Contrato;
b) Quando o contratado der causa a rescisão administrativa, nas hipóteses previstas nos
incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
c) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial deste Contrato;
d) Os preços praticados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
e) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas;
Parágrafo Primeiro: Ocorrendo a rescisão contratual, o contratado será informado por
correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo;
Parágrafo Segundo: No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do
contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se
rescindido o contrato a partir da última publicação;
Parágrafo Terceiro: A solicitação do contratado para rescisão contratual poderá não ser
aceita pelo MUNICÍPIO, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades
previstas neste instrumento;
Parágrafo Quarto: Havendo a rescisão contratual, cessarão todas as atividades do
contratado, relativas ao fornecimento dos materiais e prestação de serviços;
Parágrafo Quinto: Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato
ao seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das
faturas, até que o contratado cumpra integralmente a condição contratual infringida.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES
11.1. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, quem convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documento exigido para o certame, ou apresentar documentação falsa, 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 Municipal.
11.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: I - advertência; II
– multa, nos seguintes termos:
a) pelo atraso na entrega do objeto, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento)
do valor total contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento);
b) pela recusa na entrega, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo
estipulado, de 10% (dez por cento) do valor total contratado;
c) pela demora em corrigir falha no produto, a contar do segundo dia da data da notificação
da rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor total da nota fiscal, por dia decorrido;
d) pela recusa em corrigir as falhas no produto, entendendo-se como recusa a falha ou
defeito do produto nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por
cento) do valor total da nota fiscal;
e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no
instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do
valor total contratado.
11.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos.
11.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item acima.
11.5. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a
contar da aplicação da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a
aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual;
11.6. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do
processo;
11.7. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por
perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
12.1. As despesas oriundas da presente aquisição correrão por conta de recursos próprios
específicos consignados no orçamento do Município de Taguatinga-TO nas dotações
orçamentárias relacionadas abaixo:
Secretarias
Fundo Municipal
de Educação
Fundo Municipal
de Educação
Fundo Municipal
de Educação

Funcional
Programática

Elemento de
Despesa

12.361.0702.2031

3.3.90.30

12.361.0703.2031

3.3.90.30

12.361.0702.2031

3.3.90.30

Código
20210814
20210827
20210911

Fonte de Recursos
020.200.000
002.000.000
002.000.000

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
13.1.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura
de termo aditivo ou apostilamento ao presente contrato;

13.1.2. A CONTRATADA obriga-se a se manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas, bem como as
normas previstas na Lei 8.666/93 e legislação complementar;
13.1.3. Vinculam-se a este contrato, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de
Pregão Presencial SRP 017/2021, seus anexos e a proposta da contratada;
13.1.4. É vedado caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem
prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA PUBLICAÇÃO
15.1. Para eficácia do presente instrumento, o Município de Taguatinga - TO providenciará a
publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, conforme Lei nº 10.520/02.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO
15.1. As partes contratantes elegem o foro de Taguatinga-TO, como competente para dirimir quaisquer
questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos omissos, que não puderem ser
resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma
para um só efeito legal.
Taguatinga - TO, __ de ___________ de 2021

_______________________________________________
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ:
CONTRATANTE

_______________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ:
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1ª _____________________________________________ CPF: _________________________
2ª ______________________________________________ CPF: ________________________

