
 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2022 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022 

 

  EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

 

Regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993 (com as alterações da Lei nº 8.883/94 e da Lei nº 9.648/98), Decreto nº 10.024, de 20 de 

setembro de 2019, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (com as alterações da Lei 

Complementar nº 147/2014 e Lei Complementar nº 155/2016). 

 

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS. 

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA 

ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E 

DEMAIS PRODUTOS E MANTIMENTOS QUE SERÃO 

UTILIZADOS PARA O ANDAMENTO DOS PROGRAMAS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DE ACORDO 

COM O ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. 

 

DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS DE PREÇOS  

 

 

Início da Sessão de 

Disputa de Preços 

(lances) 

26  de   j u l h o d e  2022 às 08h, através da Bolsa Nacional de Compras 

(https://bnc.org.br/). 



 

 

 

Local Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis na 

página inicial do site da Bolsa Nacional de Compras: https://bnc.org.br/. 

1. PREÂMBULO 

 

1.1. O MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito 

público, sito na Rua João Castilho, nº 111, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 

78.486.198.0001-52, neste ato, representado pelo PREFEITO MUNICIPAL SENHOR 

MARINO JOSÉ FREY, torna público para conhecimento dos interessados que será realizada 

licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, através do SISTEMA DE REGISTRO 

DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, por meio da utilização de recursos da 

tecnologia da informação (internet), através da Bolsa Nacional de Compras (https://bnc.org.br/), 

regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21 de 

06 de 1993 (com as alterações da Lei nº 8883/94 e da Lei nº 9.648/98), Decreto nº 10.024, de 20 

de setembro de 2019, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (com as alterações 

da Lei Complementar nº 147/2014 e Lei Complementar nº 155/2016), além das demais normas 

pertinentes e das condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos. 

 

1.2. A convocação dos interessados dar-se-á através da publicação de aviso no Diário 

Oficial dos Municípios (DOM), e no Site do Município de Tunápolis/SC. A disponibilização 

gratuita do Edital completo na Internet se dá através do Site do Município (tunapolis.sc.gov.br) e 

através da Bolsa Nacional de Compras (https://bnc.org.br/). 

 

1.3. A manifestação da intenção de recorrer será feita no final da sessão, quando forem 

declarados os licitantes vencedores, devendo os interessados, através de seus representantes, 

registrarem em ata a síntese de suas razões. 

 

2. DO OBJETO  

 

2.1. A presente Licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA 

ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS 

PRODUTOS E MANTIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA O ANDAMENTO 

DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DE ACORDO 

COM O ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. 

 

2.2. As quantidades descritas no Anexo I deste Edital são estimativas máximas para 

fornecimento durante o exercício de 2022, a partir da data da homologação, com entregas em 

períodos alternados e quantidades definidas de acordo com as necessidade da Secretaria da 

Educação. Portanto, caberá à detentora da ata, entregar os produtos solicitados pelo município, 

independente dos quantitativos e volumes. 

 

 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

3.1. Poderão participar desta licitação as empresas do ramo de atividade pertinente e compatível ao 

objeto licitado que atenderem todas as exigências constantes neste Edital, inclusive quanto à 

documentação, estiverem devidamente credenciadas na Bolsa Nacional de Compras (https://bnc.org.br/) 

e que preencham os requisitos legais para o exercício da atividade objeto do presente certame. 

3.2. Será vedada a participação, em qualquer fase do processo licitatório, dos interessados que 

se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

3.2.1. Empresas que se encontrarem sob falência ou em processo de recuperação judicial ou 

extrajudicial ou, ainda, em fase de dissolução ou liquidação, conforme Lei nº 11.101/2005. 

3.2.2. Empresas declaradas inidôneas por qualquer Órgão da Administração Pública direta ou 

indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que estejam punidas com 

suspensão e impedimento de contratar ou licitar com a Administração Pública no âmbito do Estado de 

Santa Catarina e do Município de Tunápolis. 

3.2.2.1. A situação de suspensão e impedimento inclui a verificação junto ao CEIS (Cadastro 

Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas) e ao CNEP (Cadastro Nacional de Empresas Punidas), 

ambos mantidos pelo Poder Executivo Federal. 

3.2.3. Pessoa jurídica que tenha dirigente, administrador, proprietário ou sócio com poder de  direção 

que seja cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, 

até o terceiro grau, de: 

I – agente público com cargo em comissão ou função de confiança que esteja lotado na unidade 

responsável pela realização da seleção ou licitação promovida pelo órgão ou      entidade da administração 

pública distrital; ou 

II – agente público cuja posição no órgão ou entidade da administração pública municipal seja 

hierarquicamente superior ao chefe da unidade responsável pela realização da seleção ou licitação. 

3.3. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e 

do fornecimento de bens a eles necessários, conforme art. 9º da Lei nº 8.666/93: 

I – o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

II – empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 

executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% 

(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

III – servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

 

3.4. Das condições de participação de microempresa e/ou empresa de pequeno porte: 

3.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar declaração de comprovação 

de enquadramento em um dos dois regimes, para que possa ter o benefício do tratamento diferenciado 

e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014. 

3.4.2. Para a habilitação, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar mesmo 

se contiver alguma restrição, toda a documentação exigida no edital, que será devidamente conferida 

pela Pregoeira e Equipe de Apoio. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal 

e/ou trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do momento em que a 

proponente ME/EPP for declarada vencedora do certame, prorrogável 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. 

 



 

 

4. DO CREDENCIAMENTO NA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS  

 

4.1. Serão utilizados, para a realização deste certame, recursos de tecnologia da informação, compostos por 

um conjunto de programas de computador que permitem confrontação sucessiva através do envio de 

lances dos licitantes, com plena visibilidade para a Pregoeira e total transparência dos resultados para a 

sociedade, através da Rede Mundial de Computadores – Internet. 

4.2. A realização do procedimento estará a cargo da Pregoeira e da Bolsa Nacional de Compras, empresa 

contratada para, através da rede mundial de computadores, prover o sistema de compras eletrônicas. 

4.3. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do certame deverão dispor de um 

cadastro prévio junto a Bolsa Nacional de Compras. 

4.3.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

4.3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações 

inerentes ao pregão eletrônico. 

4.3.3. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da 

licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 

provedor do sistema ou ao Município de Tunápolis, promotor da licitação, responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.4. Como requisito para a participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante 

deverá manifestar pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e que sua proposta 

está em conformidade com as exigências previstas no Edital e seus Anexos. 

4.4.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará a 

licitante às sanções previstas no Edital e na legislação vigente. 

4.5. A licitante, ao utilizar sua senha de acesso ao sistema para cadastrar proposta e/ou dar um lance no 

evento, terá expressado sua decisão irrevogável de concluir a transação a que se refere o evento, nos 

valores e condições da referida proposta/lance, e caso essa proposta/lance seja a classificada, será 

reputado perfeito e acabado o contrato de compra e venda do produto negociado. 

4.6. A licitante é inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta, assim como os lances inseridos durante a 

sessão pública. 

4.7. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão 

eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

4.8. Todos os custos decorrentes do credenciamento no Bolsa Nacional de Compras, da elaboração e 

apresentação de propostas, serão de responsabilidade da licitante. 

 

5. DOS PROCEDIMENTOS  

 

5.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico, a licitante deverá encaminhar a proposta de 

preços e os documentos de habilitação exigidos no Edital, exclusivamente, por meio da Bolsa Nacional 

de Compras, até a data e hora estabelecidos, quando então, se encerrará automaticamente a fase de 

recebimento de propostas. 

5.1.1. Os documentos de habilitação deverão estar no formato PDF. 

5.1.2. Os documentos de habilitação da licitante melhor classificada serão disponibilizados para 



 

 

avaliação da Pregoeira e para acesso público somente após o encerramento da sessão pública de lances. 

5.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema. Após o início da sessão pública do pregão eletrônico 

não caberá desistência da proposta e/ou do lance ofertado. 

5.3. A licitante que deixar de apresentar a documentação, apresentar documentação falsa     ou não 

mantiver sua proposta, será inabilitada do certame e ficará passível da aplicação de multa, assim como a 

decretação da suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Tunápolis/SC. 

 

6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

6.1. A proposta de preços eletrônica deverá ser apresentada com base no “VALOR UNITÁRIO 

DO ITEM”, exclusivamente mediante o cadastramento no sistema PREGÃO ELETRÔNICO, no 

período de 13 de julho a 26 de julho de 2022, até às 07h. 

6.1.1. A proposta deverá conter o PREÇO UNITÁRIO e o PREÇO TOTAL de cada item ofertado, 

expresso em reais com, no máximo, 02 (duas) casas decimais, válido para ser praticado desde a data da 

apresentação da proposta até o efetivo pagamento. 

6.2. Os campos “MARCA”, e “DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM” deverão ser preenchidos 

de acordo com os subitens 6.3.1 a 6.3.3 deste Edital. A proposta de preços final atualizada
4
 deverá ser 

apresentada no formato PDF,  contendo os dados de identificação (razão social, CNPJ, endereço 

completo, telefone e e-mail para contato), identificada e assinada na última página e rubricada nas 

demais pelo representante legal da empresa. Deverá conter, ainda: 

6.2.1. Descrição completa e detalhada de cada item classificado, especificando a marca. 

6.2.2. Especificação do preço unitário e total de cada item classificado, expresso em reais, com, no 

máximo, 2 (duas) casas decimais; 

6.2.3. Especificação do valor total da proposta, em numeral e por extenso; 

6.2.4. Prazo de validade
5
 da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data 

de sua apresentação; 

6.2.5. Especificação do prazo de entrega do objeto. 

6.3. Para inserção de sua proposta inicial, a licitante deverá observar rigorosamente a descrição 

e unidade de fornecimento do objeto, constante neste Edital e seus Anexos. 

6.3.1. No campo “MARCA” da proposta eletrônica, deverá ser especificada uma única marca. 

Não serão aceitas expressões do tipo “diversas”, “marcas diversas”, “própria” ou quaisquer 

outras. 

6.3.2. No campo “DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM” da proposta eletrônica, deverão ser 

incluídas somente informações que complementem a especificação do produto. As microempresas e 

empresas de pequeno porte que quiserem usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 

nº 123/06, deverão clicar SIM no campo “Declaro  para os devidos fins legais, sem prejuízo das 

sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/COOP, conforme 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, 

estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência”. 

6.3.3. Caso a empresa assinale a opção NÃO, a mesma será tratada sem os benefícios da Lei 

Complementar nº 123/06. 

6.4. 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) erros de transcrição das quantidades previstas, mantém-se o preço unitário e corrige-se a 



 

 

quantidade e o preço total; 

b) erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, mantém-se o preço 

unitário e a quantidade, retificando o preço total; 

c) erro de adição, mantém-se as parcelas corretas e retifica-se a soma. 

6.5. 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 total da proposta. 

6.6. Poderão ser inseridas correções/anotações para esclarecimentos da proposta, desde que não 

configure alteração de condições de pagamento, prazo ou quaisquer outras que importem em 

modificação nos seus termos originais quanto ao mérito. 

6.7. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou incorretamente 

cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos a esse a 

qualquer título. A não indicação do prazo de validade exigido na proposta não desclassificará a 

licitante, mas indicará que a mesma se compromete com os prazos estabelecidos neste Edital. 

6.8. O pregoeiro poderá convocar técnicos da(s) área(s) pertinente(s) ao objeto licitado, quando 

houver necessidade de emitir parecer técnico, para garantir que as propostas apresentadas atendam as 

especificações mínimas exigidas referentes ao objeto licitado. 

6.9. 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 5.3, a 

proposta será desclassificada. 

6.9.1. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em 

tempo real por todos os participantes. 

6.10. Caso a proposta ofertada pela licitante vencedora do certame não atenda às características 

exigidas neste edital, serão convocadas pela ordem de classificação, tantas licitantes quanto forem 

necessárias, até que se consiga adjudicar o licitante vencedor. 

6.11. A licitante que desejar desistir da proposta apresentada deverá fazê-lo antes da etapa de lances, 

com pedido justificado e decisão motivada da Pregoeira. 

6.12. A pregoeira poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores esclarecimentos sobre a 

composição dos preços propostos. 

6.13. A licitante poderá promover oferta para todos os ITENS ou para um ou mais ITENS 

individualmente, desde que satisfaça todas as demais exigências do edital. 

6.14. Não será aceita oferta de serviços com especificações que não se enquadrem nas indicadas no 

Termo de Referência deste Edital. 

6.15. A apresentação de proposta, neste certame, implica na plena aceitação, por parte da licitante, 

das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, além do dever de cumpri- las, correndo por 

conta das empresas interessadas todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 

propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais atos. 

7. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

 

7.1. As empresas licitantes deverão apresentar os documentos constantes nos itens 7.1.1 a 

7.1.3, abaixo arrolados, para a sua habilitação no certame, os quais deverão estar válidos e em 

vigor na data da sessão de abertura e julgamento das propostas, da seguinte forma: 

a) em original (digitalizado); 

b) em cópia autenticada por cartório competente (digitalizado); 

c) em cópia autenticada por servidor municipal, mediante a apresentação de originais para 

confronto (digitalizado); ou 



 

 

d) através de publicação em órgão da imprensa oficial. 

 

7.1.1. Da Habilitação Jurídica 

7.1.1.1. Declaração da proponente de que não pesa contra si, declaração de idoneidade, em     função do 

disposto no art. 97 da Lei Federal nº 8.666/93 (Anexo III); 

7.1.1.2. Declaração de que a licitante não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos de idade, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da 

Constituição Federal (Anexo IV); 

7.1.1.3. Deverá apresentar, ainda: 

a) ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor) consolidado ou acompanhado de todas as 

alterações posteriores, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado, em se tratando de 

sociedades comerciais; 

a.1) no caso de sociedades por ações, o ato constitutivo deve estar acompanhado da ata da assembleia 

da última eleição dos administradores; 

a.2) no caso de sociedades civis e simples, o ato constitutivo deve estar acompanhado de prova da 

investidura ou nomeação da administração em exercício. 

7.1.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

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

competente, quando a atividade assim o exigir; 

7.1.1.5. Comprovante de Inscrição e de situação cadastral da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

7.1.1.6. As microempresas e empresas de pequeno porte que tenham interesse em participar deste 

certame usufruindo dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006, deverão 

apresentar a documentação disposta nos subitens seguintes: 

a) Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado da licitante ou Certidão do Registro Civil de 

Pessoa Jurídica, emitida em até 1 (um ano) da data do registro da proposta. 

b) Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (Anexo II). 

7.1.1.6.1. A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, sujeitando-se as 

sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no art. 337-L do 

Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940, e implicará na aplicação de sanções e penalidades 

estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores garantidos o 

direito ao contraditório e a ampla defesa. 

7.1.1.6.2. A não apresentação dos documentos de que trata o item 4.1.1.6, “a” e “b”, leva ao 

entendimento de que as empresas proponentes não têm interesse nos benefícios previstos na Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, ou que não se enquadram nesta categoria jurídica. 

7.1.1.6.3. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional deverão 

apresentar documento que comprove esta situação. 

 

7.1.2. Da Habilitação Fiscal 

7.1.2.1. Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Federal e com a Dívida Ativa da União, mediante 

apresentação da Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) Conjunta de Débitos 

relativos à Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro 

Social), expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

7.1.2.2. Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, 



 

 

mediante apresentação de Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos 

Estaduais, expedida pelo órgão competente; 

7.1.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante 

apresentação de Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Municipais, 

expedida pelo órgão competente; 

7.1.2.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais, instituídos por Lei; 

7.1.2.5. Prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de Certidão Negativa 

de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pela Justiça do Trabalho, conforme Lei Federal nº 

12.444/2011, disponível no site: www.tst.jus.br/certidao. 

7.1.2.5.1. Referida Certidão pode ser retirada através da Internet, pelo site do município 

(www.tunápolis.sc.gov.br). Caso a empresa não tenha cadastro no município, deverá realizá-lo 

primeiro. 

7.1.2.5.2. Qualquer dúvida poderá ser sanada através do telefone (49) 3632-1122. 

7.1.2.6. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 

licitatórios, entretanto, ficam obrigadas a apresentar toda documentação exigida no edital, inclusive, 

as pertinentes à comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob 

pena de inabilitação. 

 

7.1.3. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

 a) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, emitida no sistema E-

PROC(NOVO) (Para empresas sediadas no Estado de Santa Catarina). 

 

b) Certidão de Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, emitida no sistema SAJ;(Para 

empresas sediadas no Estado de Santa Catarina). 

 

c) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial válida em seu estado. (Para 

empresas sediadas nos demais estados). 

 

7.2. Da apresentação dos documentos 

7.2.1. Documentos obtidos na rede Internet serão aceitos e considerados como originais, ainda que 

sejam apresentados através de cópia simples, desde que seja possível a sua verificação e confirmação 

de validade pela Pregoeira, na fase de habilitação. 

7.2.2. As licitantes que, por sua natureza ou por força de lei, estiverem dispensadas da apresentação 

de determinados documentos de habilitação, deverão apresentar declaração  identificando a situação 

e citando os dispositivos legais pertinentes. 

7.2.3. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em  

substituição aos documentos requeridos no Edital e seus Anexos. 

7.2.4. Toda a documentação deverá ser apresentada em nome da empresa licitante, ou seja, se matriz, 

documentos da matriz, se filial, documentos da filial, salvo aqueles que somente são emitidos em nome 

da matriz. 

7.2.5. Exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte, no caso de apresentação de 

certidão de regularidade fiscal e trabalhista com a validade expirada, passíveis de obtenção pelos 

meios eletrônicos, a Pregoeira ou Equipe de Apoio fará a verificação no site oficial do respectivo 

órgão e, se comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, será juntado aos autos o respectivo 

documento. 

http://www.tst.jus.br/certidao
http://www.saomiguel.sc.gov.br/


 

 

7.2.5.1. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação. 

7.2.6. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista de microempresa 

e/ou empresa de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, do qual o termo inicial 

corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogável 

por igual período, a requerimento da interessada e a critério da Administração Pública, para 

regularização da documentação, nos termos do art. 43, da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006. 

7.2.6.1. A não regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará na decadência do 

direito da microempresa ou empresa de pequeno porte à contratação, sem prejuízo das sanções 

administrativas cabíveis por descumprimento de obrigações contratuais previstas neste edital e na 

legislação vigente aplicável à matéria (advertência,   multa, impedimento de licitar e contratar com a 

Administração), facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação. 

7.2.7. A Pregoeira e/ou a Equipe de Apoio, poderá no ato da sessão, verificar o eventual 

descumprimento das condições de participação das empresas participantes, especialmente, quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou futura contratação. 

7.2.7.1. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira, julgará a licitante inabilitada, por falta de 

condição de participação. 

8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS  

 

8.1. A análise das propostas será feita pela Pregoeira, podendo, caso necessário, ser subsidiada, por 

equipe Técnica designada pela Secretaria Municipal da Educação, que visará ao atendimento das 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

8.2. Serão desclassificadas as propostas quê: 

a) forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos, ou em desacordo com 

qualquer dispositivo legal vigente; 

b) omissas ou vagas, ou as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 

julgamento; 

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; 

d) impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas neste Edital; 

e) apresentarem proposta alternativa, tendo como opção de preço ou oferta de vantagem baseada na 

proposta das demais licitantes. 

8.3. O julgamento das propostas será feito pelo MENOR PREÇO POR ITEM, de acordo com o 

especificado no Anexo I. 

8.4. Somente as propostas classificadas pela Pregoeira participarão da etapa de envio de lances. 

8.5.   O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pela Pregoeira. 

8.6. O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa de 

propostas. 

8.7. No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, valem os valores obtidos 

na etapa de propostas. 

 

 



 

 

 

9. DOS LANCES  

 

9.1. Aberta a etapa competitiva (sessão pública de lances), a licitante poderá encaminhar lances, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informado do 

recebimento do lance e do valor consignado no registro. 

9.1.1. A licitante poderá oferecer lances sucessivos, considerando o valor unitário do ITEM, 

observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 

9.2. A licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado 

pelo sistema. 

9.2.1. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e 

registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 

9.3. Se algum licitante fizer um lance que esteja em desacordo com a licitação (preços e diferenças 

inexequíveis ou excessivas), poderá tê-lo cancelado pela Pregoeira através do sistema. 

9.4. Durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, a licitante será informada em tempo real do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor. 

9.5. A etapa de lances da Sessão Pública será no modo de disputa Aberto e Fechado, conforme art. 

33 do Decreto Federal nº 10.024/2019. 

9.5.1. A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de 15 (quinze) minutos. 

9.5.2. Encerrado o prazo previsto no subitem 9.5.1, o sistema encaminhará o aviso de fechamento 

iminente dos lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a 

recepção de lances será automaticamente encerrada. 

9.5.3. Encerrado o prazo de que trata o subitem 9.5.2, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor 

da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superiores 

àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

9.5.4. Na ausência de, no mínimo, 03 (três) ofertas nas condições de que trata o subitem 9.5.3, os 

autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), 

poderão oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o 

encerramento do prazo. 

9.5.5. Encerrados os prazos estabelecidos nos subitens 9.5.3 e 9.5.4, o sistema ordenará os lances em 

ordem crescente de vantajosidade. 

9.5.6. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos subitens 9.5.3 e 9.5.4, haverá 

o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 03 (três), na ordem de 

classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o 

encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no subitem 9.5.5. 

9.5.7. Na hipótese de não haver licitante classificada na etapa de lance fechado que atenda às 

exigências para habilitação, a Pregoeira poderá, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa 

fechada, nos termos do disposto no subitem 9.5.6. 

9.6.   Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para a Pregoeira, no decorrer da etapa de envio 

de lances da sessão pública, e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 

recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

9.6.1. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por tempo superior a 10 

(dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada após a comunicação do fato aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 



 

 

10. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE 

 

10.1. Encerrada a etapa de lances e, classificando-se em primeiro lugar empresa de grande ou médio 

porte, notadamente, para os itens que não sejam exclusivos para ME/EPP, será observado o disposto 

nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, 

conforme segue: 

10.1.1. entificar-se-ão as propostas ofertadas por microempresas ou empresas de pequeno porte que 

se encontrem até 5% (cinco por cento)
9
 superiores à primeira classificada, desde que esta também não 

seja microempresa ou empresa de pequeno porte;Ocorrendo o empate ficto, na forma do subitem 

anterior, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela classificada em primeiro lugar, no prazo de 5 (cinco) minutos, 

situação em que passará à condição de primeira colocada; 

10.1.2. Se a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada não apresentar nova proposta 

inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas ou 

empresas de pequeno porte remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do subitem 10.1.1, a 

apresentação de nova proposta no prazo previsto no subitem anterior. 

10.2. Na hipótese de não ser adjudicado o objeto a microempresa ou empresa de pequeno porte 

enquadrada no subitem 10.1.1, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 

classificada em primeiro lugar. 

10.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem no subitem 10.1.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

10.4. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfizer as exigências do subitem 

10.4.1, será declarada melhor classificada do item/lote a licitante detentora da proposta 

originariamente de menor valor. 

10.5. O disposto nos subitens 10.1.1 a 10.1.3 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor 

valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, bem como às 

empresas que deixarem de declarar a condição de beneficiárias da Lei Complementar nº 123/06 no 

momento do envio de suas propostas pelo sistema. 

10.6. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas. 

 

11. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

 

11.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Pregoeira encaminhará, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida 

melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no Edital. 

11.1.1. O licitante que receber solicitação de negociação deverá responder dentro do prazo estipulado 

na sessão pela Pregoeira. 

11.1.2. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

11.2. No critério de julgamento das propostas, considerar-se-á vencedora a licitante que, tendo sido 

classificada, estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos, e ofertar o MENOR PREÇO 



 

 

POR ITEM. 

11.3. A Pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela primeira 

classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito. 

11.4. Concluída a negociação, a licitante melhor classificada deverá encaminhar via sistema, 

através de campo próprio na Bolsa Nacional de Compras, a proposta adequada ao último lance 

ofertado, os documentos de qualificação técnica e, se necessário, os documentos complementares, no 

prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contadas da solicitação da Pregoeira no sistema. 

11.4.1. A proposta de preços atualizada, os documentos de qualificação técnica e os documentos 

complementares deverão estar no formato PDF. 

11.5. Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 

para aquisição do objeto e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do Edital. 

11.6. A Pregoeira poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 

fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins 

de habilitação e classificação. 

11.6.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, a 

sessão pública será reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) 

horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

11.7. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências 

para habilitação, a Pregoeira examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 

11.8. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor. 

11.9. A Pregoeira poderá suspender ou reabrir a sessão pública a qualquer momento, 

justificadamente. 

11.10. O sistema eletrônico da Bolsa Nacional de Compras disponibilizará as Atas e Relatórios, que 

poderão ser visualizados e impressos pelos interessados. 

 

12. DOS RECURSOS  

 

12.1. 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 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. 

12.2. O recurso e as contrarrazões de recurso deverão ser dirigidos à Pregoeira do Município de 

Tunápolis, exclusivamente por meio eletrônico, através da Bolsa Nacional de Compras, ou através do 

Protocolo Eletrônico do Município de TUNÁPOLIS. 

12.2.1. Não serão aceitos recursos encaminhados via e-mail. 

12.3. O recurso contra a decisão a Pregoeira terá efeito suspensivo apenas para o item sob recurso. 

12.4. Se não reconsiderar sua decisão, a Pregoeira submeterá o recurso devidamente informado à 

consideração da autoridade superior, a qual proferirá no prazo de 03 (três) dias, decisão definitiva 

antes da homologação do procedimento. 



 

 

12.5. O acolhimento do recurso pela autoridade superior importará invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

12.6. Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

competente adjudicará o objeto à licitante vencedora. 

12.7. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento às interessadas, 

através de publicação no Bolsa Nacional de Compras e Site do Município de Tunápolis/SC. 

12.8. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no Departamento de Compras, 

Licitações e Contratos do Município. 

12.9. Não serão considerados os recursos interpostos após os respectivos prazos legais e aqueles 

encaminhados por meios que não a Bolsa Nacional de Compras ou o Protocolo Eletrônico do 

Município. 

12.10. Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, os termos desta licitação, a licitante 

que, aceitando-os sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que a 

viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

12.11. O acompanhamento dos resultados, recursos e atos pertinentes a este Edital poderão ser 

consultados na Bolsa Nacional de Compras, que será atualizado automaticamente a cada nova etapa do 

certame. 

 

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS  

 

13.1. Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele  que não o 

fizer em até 03(tres) dias úteis antes da data designada para a abertura dos envelopes, apontando de 

forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entende viciarem o mesmo, cabendo à Pregoeira 

decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

13.1.1. Os pedidos de esclarecimento, providências ou impugnações ao edital deverão ser 

encaminhados por meio eletrônico, através da Bolsa Nacional de Compras ou do Protocolo Eletrônico 

do Município de Tunápolis-SC, dirigidas à Pregoeira. 

13.1.1.1. Não serão aceitas impugnações/pedido de esclarecimentos encaminhados via e-mail. 

13.1.2. O horário limite para recebimento das impugnações é às 17h15min da data especificada no 

sistema, considerando horário de expediente desta municipalidade. 

13.2. Acolhida a impugnação que implique na alteração do Edital, 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. 

13.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar deste pregão até 

o trânsito em julgado pertinente à decisão. 

13.4. Em qualquer ocasião antecedente à data de entrega das propostas, a Pregoeira poderá, por 

iniciativa própria ou em consequência de manifestação ou 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. 

13.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas através do site do Município e 

vincularão os participantes e a administração. 

13.6. As licitantes poderão obter informações acerca do presente Edital no Departamento de Compras, 

Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Tunápolis-SC, com endereço na Rua João 

Castilho, nº 111, ou através do fone (0xx49 – 3632 1122), de segunda a sexta-feira, no horário de 

expediente. 



 

 

 

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS  

 

14.1. Dos Recursos Orçamentários: 

14.1.1. Os Recursos orçamentários serão atendidos pelas dotações do orçamento vigente, do 

município e constarão na Autorização de Fornecimento emitida pela Administração Municipal. 

14.2. Dos Recursos Financeiros: 

14.2.1. Os Recursos Financeiros serão de origem própria e ou de transferências constitucionais e 

legais. 

 

15. DA CONTRATAÇÃO  

 

15.1. Após a declaração do vencedor da licitação, na ausência de recurso, caberá à Pregoeira 

adjudicar o objeto licitado e encaminhar o processo licitatório à autoridade competente para 

homologação. 

15.2. No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão e constatada a regularidade dos 

atos praticados, a Autoridade Competente adjudicará o objeto licitado e homologará o procedimento 

licitatório. 

15.3. Homologado o resultado da licitação e respeitada a ordem de classificação, será formalizada a 

contratação, nos termos da Ata de Registro de Preços que faz parte integrante do presente Edital. 

15.4. O Município convocará a licitante vencedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, assinar a Ata de 

Registro de Preços e/ou Contrato (quando existente), podendo este prazo ser prorrogado, a critério da 

Administração, por igual período e por uma vez, desde que ocorra motivo justificado. 

15.4.1. Salvo motivo justificado e aceito pelo Município, através da Pregoeira, a licitante decairá do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 10.520/2002, se não comparecer ao 

local, na data e horário designados para a assinatura do contrato. 

15.4.2. Caso a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a assinar a Ata de Registro de 

Preços e/ou Contrato, poderá ser convocada outra licitante, desde que respeitada a ordem de 

classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assiná-la, sem 

prejuízo das multas previstas neste edital e demais cominações legais. 

15.5. Firmada Ata de Registro de Preços e/ou Contrato entre a licitante vencedora e o Município de 

Tunápolis/SC, seus signatários passarão a denominar-se CONTRATANTE e CONTRATADA, 

respectivamente. 

15.6. A Ata de Registro de Preços e/ou Contrato poderá ser firmada por representante legal, diretor ou 

sócio da empresa, devidamente munido, respectivamente, de procuração ou contrato social e cédula de 

identificação da(s) licitante(s) vencedora(s). 

 

16. DA EXECUÇÃO  

16.1 Os itens da presente licitação deverão ser entregues em até 8(oito) dias após a emissão da 

autorização de fornecimento na Secretaria Municipal da Educação, estabelecida na Rua João Castilho 

n.111, Centro,do Município de Tunápolis aos cuidados da Senhora Camila H. Rosar Nutricionista, que 

realiza o controle de qualidade dos alimentos, a solicitação da mercadoria(objeto deste edital) se fará 

conforme a demanda existente, a entrega dos itens será por conta e risco da licitante vencedora, sem 

cobrança de taxas ou custos adicionais, bem como a licitante vencedora deverá seguir programação do 



 

 

SETOR DE NUTRIÇÃO da Secretária de Educação de Tunápolis, quanto à data, horário,  quantidade e 

qualidade a serem entregues, conforme segue abaixo:  

 

a) As entregas deverão ocorrer sempre nas SEGUNDAS-FEIRAS no do SETOR DE NUTRIÇÃO da 

Secretária de Educação de Tunápolis das 07:30 ás 11:00, das 16:15 ás 17:15 (respeitando os horários para 

que não ultrapasse o horário do setor). .As mercadorias entregues em dias e horários não programados 

serão devolvidas. Em caso de eventuais problemas com as entregas, o fornecedor deverá comunicar-se 

com a Nutricionista da Secretaria Municipal da Educação Sra. Camila H. Rosar, solicitando alteração 

prévia da data de entrega e horário. 

 

b) A entrega dos produtos cárneos deverá ser efetuada em caminhão baú refrigerado de acordo com as 

normas do Decreto nº 31455 de 20/06/82 e Portaria CVS 15 de 07/11/91-Vigilância Sanitária e suas 

alterações. Os produtos cárneos deverão ser mantidos durante o transporte à temperatura de congelamento 

entre - 18º C até no mínimo - 15 ºC. (Menos 18 C ou 18 graus negativos até menos 15 ou 15 graus 

negativos) e outros produtos que necessitarem controle de temperatura, deverão ser controlados de acordo 

com a especificação da embalagem. NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS ENTREGUES POR 

TRANSPORTADORAS. 

  

c) As quantidades do produto são estimadas e a Secretaria Municipal de Educação não se obrigam a 

adquirir suas totalidades, o fazendo de acordo com o desenvolvimento das atividades, observando-se o 

que dispõe o parágrafo 1 do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93; 16.3. Reserva-se o Município o direito de 

controlar periodicamente a qualidade dos produtos, enviando amostras para serem analisadas em órgãos 

oficiais com o objetivo de verificar se os produtos estão dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério 

da Saúde;  

 

d) Os gêneros perecíveis (carnes, iogurtes e margarina) deverão ser entregues em veículos refrigerados; 

 

e) Os gêneros estocáveis deverão ser entregues em veículos adequados para transporte de alimentos (tipo 

baú); 

 

f)  Somente serão emitidas AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO  para as empresas que estiverem  

com a regularidade fiscal e trabalhista, (Certidões Negativas:  Certidão Negativa de Débitos relativos a 

Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; Certidão Negativa Estadual; Certidão Negativa 

Municipal; Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; e, Certidão de Regularidade Trabalhista – 

CNDT) REGULARIZADA, de acordo com o que rege a Lei nº 8.666/93 – Lei de Licitações (art. 27, IV; 

art. 55, XIII). 

17.  DA FISCALIZAÇÃO 

 

17.1. A fiscalização da contratação decorrente deste Edital caberá respectivamente à Secretaria 

requisitante do certame, a qual determinará 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. 

17.2. Para fiscalização dos serviços junto à CONTRATADA, será nomeado servidor da Secretaria 

requisitante, formalmente designado para esse fim. 

17.3. Competirá aos responsáveis pela fiscalização acompanhar os serviços conforme prescrito no 

contrato ou instrumento equivalente, verificando possíveis desacordos com as especificações do Edital. 



 

 

17.4. Fica reservado à fiscalização, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 

singular, omisso ou duvidoso não previsto no Edital e tudo o mais que se relacione com o serviço 

licitado, desde que não acarrete ônus para o Município ou modificação na contratação. 

17.5. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do Município deverão ser solicitadas 

formalmente pela Contratada à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, em tempo 

hábil para a adoção de medidas convenientes. 

17.6. A contratada 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 cumprimento do objeto do contrato. 

17.7. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e 

exclusiva do fornecedor contratado, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às implicações 

próximas e remotas perante o Município ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de 

irregularidade decorrentes da execução contratual não implica em corresponsabilidade do Município 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. 

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

18.1. São obrigações da CONTRATADA, além de outras inerentes ou decorrentes da presente 

contratação: 

18.1.1. Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto 

contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com encargos fiscais, encargos 

sociais e trabalhistas, previdenciários, todos os tributos incidentes e demais encargos, inclusive 

benefícios, taxa de administração e lucro, ou seja, todos os custos diretos e indiretos, mesmo os não 

especificados, necessários ao perfeito fornecimento dos serviços pela CONTRATADA; 

18.1.2. Prestar os serviços ou fornecer os materiais em estrita conformidade com as disposições e 

especificações do presente Edital, Termo de Referência, Contrato (quando existente), Proposta de 

Preços apresentada e nas demais legislações aplicáveis à natureza do serviço contratado; 

18.1.3. Assumir a responsabilidade de ordem administrativa, cível e penal, por atos ou omissões que 

causem danos à Administração ou à terceiros, seja por culpa ou dolo, resultante do fornecimento do 

objeto desta licitação; 

18.1.4. Manter, durante toda a execução do presente objeto, compatibilidade com as obrigações 

assumidas, além de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

18.1.5. Comunicar por escrito à CONTRATANTE qualquer problema ocorrido na execução do 

objeto do contrato; 

18.1.6. Atender aos chamados da CONTRATANTE, visando efetuar reparos em eventuais erros 

cometidos na execução do objeto do contrato; 

18.1.7. Não subcontratar o objeto da presente licitação, sem o consentimento prévio da 

CONTRATANTE, o qual, caso haja, será dado por escrito; 

18.1.8. Acatar a fiscalização do objeto contratado, realizada pelo fiscal do contrato, que deverá ter 

suas solicitações atendidas imediatamente; 

18.1.9. Promover, com a presença de representante da CONTRATANTE, a verificação do 

fornecimento efetuado, confirmando que os serviços foram prestados adequadamente, conforme 

previsão contratual; 



 

 

18.1.10. Adotar as providências necessárias para assegurar a satisfatória execução do Contrato e os 

fins a que se destina; 

18.1.11. Verificar a qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados, procedendo a sua 

substituição ou adequação às expensas próprias, quando não atenderem à qualidade, quantidade, prazo e 

demais condições contratadas ou quando solicitado pela CONTRATANTE; 

18.1.12. Prestar os serviços objeto deste Edital pelo valor consignado em sua proposta de preços 

declarada vencedora, responsabilizando-se pelo pagamento de transportes, entrega dos produtos, 

impostos e todo e qualquer encargo correlato ao fornecimento; 

18.1.13. Efetuar a troca dos produtos entregues, objeto desta licitação, que estiverem fora das 

especificações contidas na proposta, ou em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, sem 

qualquer ônus para o Município. 

18.1.13.1. A inobservância ao disposto acima implicará no não pagamento do valor devido à licitante 

vencedora, até que ocorra a necessária regularização. 

18.1.14. A inadimplência da licitante vencedora não transfere ao Município de Tunápolis a 

responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contratado. 

18.1.15. A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, transferir a terceiros, nem sub- rogar 

direitos e obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços, sem o prévio e expresso consentimento 

da CONTRATANTE. 

18.1.16. Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial à 

CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, na execução do fornecimento objeto da licitação, não sendo 

excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou acompanhamento 

pelo CONTRATANTE, conforme disposto no art. 70, da Lei nº 8.666/93. 

18.1.17. Com exceção do que dispõe o art. 4º da Lei Federal nº 13.709/18, que trata da proteção dos 

dados pessoais, a CONTRATANTE se obriga a dar ciência prévia à CONTRATADA quando fizer uso 

dos dados privados, sempre zelando pelos princípios da minimização da coleta, necessidade de 

exposição específica da finalidade, sem prejuízo da mera correção dos dados. 

18.1.18. Fica vedado o tratamento de dados pessoais sensíveis por parte da CONTRATANTE com 

objetivo de obter vantagem econômica de qualquer espécie, com exceção daquelas hipóteses previstas 

no parágrafo 4º do art. 11 da Lei Federal nº 13.709/18. 

18.1.19. A CONTRATANTE se compromete a zelar pelo tratamento dos dados pessoais dos titulares, 

pessoas naturais vinculadas à CONTRATANTE, sem prejuízo de qualquer 

responsabilidade, admitindo-se o tratamento nas hipóteses de consentimento específico e destacado por 

termo de compromisso e ou nas hipóteses previstas no inciso II a X do art. 7º da Lei Federal nº 

13.709/18. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 

19.1. Uma vez homologado o processo ou, conforme o caso, firmada a contratação, o Município se 

obriga a: 

19.1.1. Convocar a licitante vencedora, em conformidade com o art. 64 da Lei nº 8.666/93, para 

assinatura do Contrato ou retirar a Autorização de Fornecimento, a contar da notificação; 

19.1.2. Promover, sempre que necessário, a vistoria dos serviços prestados; 

19.1.3. Promover os apontamentos das ocorrências relacionadas à execução do contrato; 

19.1.4. Realizar o recebimento dos serviços/produtos nas formas e condições desta contratação; 

19.1.5. Fornecer à licitante todas as informações relacionadas com o objeto do presente Edital; 



 

 

19.1.6. Efetuar o pagamento à licitante vencedora, na forma e prazos estabelecidos neste Edital e 

Contrato a ser firmado entre as partes, procedendo-se à retenção dos tributos devidos, consoante a 

legislação vigente; 

19.1.7. Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato; 

19.1.8. Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela licitante vencedora e para que 

sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

20. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

20.1 O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Tunápolis, em até 10 (dez) dias, após execução 

do objeto desta licitação, mediante a apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente na tesouraria da 

Prefeitura Municipal, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela 

contratada. 

20.2 A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, informando a Agencia Bancária e o 

numero da Conta a ser depositado o pagamento. Não será aceita a emissão de boletos bancários para 

efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas. 

20.3 Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a 

fluir após a sua reapresentação.  

20.4 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de 

inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da 

Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

21. D

DAS  SANÇÕES  

 

21.1. O licitante vencedor ficará passível da aplicação das sanções e penalidades previstas na Lei 

Federal nº 10.520/02, e, subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666/93, aplicáveis isolada ou 

conjuntamente, nas seguintes situações: 

21.1.1. Pela não apresentação da documentação de habilitação, proposta de preços apresentação 

de documentação falsa ou pela não  manutenção da proposta, por parte do licitante detentor da 

melhor oferta: 

I. Advertência; 

II. Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta; 

III. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Tunápolis, pelo prazo 

de até 02 (dois) anos. 

21.1.2. Pela oferta de produto e/ou serviço em desacordo com as especificações constantes no 

Edital: 

I. Advertência; 

II. Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do item ofertado em desacordo. 

21.1.3. Pela recusa na entrega do objeto e/ou execução dos serviços, dentro no prazo previsto no 

Edital: 

I. Advertência; 

II. Multa na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens recusados; 

III. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Tunápolis, pelo prazo 

de até 02 (dois) anos. 



 

 

21.1.4. Pelo atraso na entrega do objeto e/ou execução dos serviços, além do prazo previsto no 

Edital: 

I. Advertência; 

II. Multa diária na razão de 1% (um por cento) sobre o valor total dos itens não entregues, por dia de 

atraso, a contar do primeiro dia após o término do prazo previsto para entrega do objeto; 

III. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com de Município de Tunápolis, pelo prazo 

de até 02 (dois) anos. 

21.1.5. Pela entrega do objeto e/ou execução dos serviços em desacordo com o solicitado no 

Edital: 

I. Advertência; 

II. Multa na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens entregues em 

desacordo, por infração, com prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a efetiva adequação; 

III. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Tunapolis, pelo prazo 

de até 02 (dois) anos. 

21.1.6. Por causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: 

I. Advertência; 

II. Ressarcimento ao erário; 

III. Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta; 

IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Tunapolis, pelo prazo de 

até 02 (dois) anos. 

21.2. Nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e do art. 49 do Decreto Federal nº 10.024/19, 

o licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e ter cancelado o Registro 

Cadastral de Fornecedores do Município de Tunápolis, nos casos de: 

a) não assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços; 

b) não entregar a documentação exigida no Edital; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) causar o atraso na execução do objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar na execução do Contrato; 

g) fraudar a execução do Contrato; 

h) comportar-se de modo inidôneo; 

i) declarar informações falsas; e 

j) cometer fraude fiscal. 

21.3. Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos e os antecedentes da licitante ou Contratada, 

graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da licitante ou Contratada, 

nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666/93. 

21.4. A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, sujeitando-se as 

sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no art. 337-L do Decreto-

Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940, e implicará na aplicação de sanções e penalidades estabelecidas 

na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores garantidos o direito ao 

contraditório e a ampla defesa. 

21.5. As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/contratada. 

21.6. Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 



 

 

obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

21.7. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do CONTRATO, na hipótese de tratamento 

de dados pessoais sensíveis com o objetivo de obter vantagem econômica, ou outra irregularidade 

havida no cumprimento do CONTRATO, por culpa da CONTRATADA. 

21.8. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do CONTRATO, na hipótese de 

descumprimento da obrigação de zelo no tratamento dos dados pessoais da pessoa natural vinculada à 

CONTRATANTE, ou em caso de tratamento de dados sem o consentimento específico e destacado por 

termo de compromisso, ou outra irregularidade havida no cumprimento do CONTRATO, por culpa da 

CONTRATADA. 

 

22. DA RESCISÃO  

 

22.1. Quando da inexecução total ou parcial dos serviços contratados, fica assegurado ao Município o 

direito de rescisão, nos termos do art. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, respeitado o contraditório e a ampla 

defesa, sempre mediante notificação por escrito. 

22.2. A rescisão do Contrato, nos termos do art. 79 da Lei nº 8.666/93, poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a 

XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no respectivo processo, desde que haja 

conveniência para a Administração; 

c) Judicial, nos termos da legislação. 

 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS  

 

23.1. O Município reserva-se o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse público 

ou anulá-la por ilegalidade. 

23.2. A apresentação da proposta pela licitante implica a plena aceitação deste Edital, bem como das 

normas legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento 

de todas as disposições contidas no certame. 

23.3. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e/ou documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

23.4. Nenhuma indenização será devida à licitante por apresentar documentação, proposta e/ou 

amostra relativa ao presente certame. 

23.5. No interesse da Administração, sem que caiba à licitante qualquer recurso ou indenização, 

poderá a licitação ter: 

a) Adiada sua abertura; 

b) Alterado o Edital, com fixação de novo prazo para realização do certame. 

23.6. A Administração poderá optar por apenas uma proposta, rejeitá-las, anular ou revogar a 

licitação nos casos previstos em lei, sem que, por este motivo, tenha a licitante direito a qualquer 

reclamação ou indenização. 

23.7. O resultado desta licitação será lavrado em ata eletrônica, a qual ficará disponível nos sites 

https://bnc.org.br/ e tunapolis.sc.gov.br (Portal da Transparência/Licitações). 

23.8. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, as partes elegem o 

Foro da Comarca de Itapiranga, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

23.9. As omissões do presente edital serão preenchidas pelos termos da Lei nº 8.666/93 e suas 



 

 

alterações posteriores. 

 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS  

 

24.1. Fazem parte do presente Edital: 

a) Anexo I – Relação dos itens para proposta do Edital, Termo de Referência do Edital; 

b) Anexo II – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

c) Anexo III – Declaração de Idoneidade; 

d) Anexo IV – Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da 

Constituição Federal; 

e) Anexo V – Minuta da Ata de Registro de Preços; 

f) Anexo VI – Modelo da proposta final. 

 

 

 

 

Tunápolis SC, 12 de Julho de 2022. 

 

 

 

 

Marino José Frey 

PREFEITO MUNICIPAL 

 



 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

 

A presente Licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO 

DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS 

ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS PRODUTOS E MANTIMENTOS 

QUE SERÃO UTILIZADOS PARA O ANDAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,  DE ACORDO COM O ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA 

DO EDITAL. 

ÍTEM ESPECIFICAÇÃO 
UNID.  

QUANT.  

 CUSTOS 

  Unitário Global 

1 

Pirulito napolitano, pacote de 550g, contendo 

aproximadamente 50 pirulitos. Com validade 

acima de 6 meses, a contar a data de entrega.  

Pacote 16 14,98 239,68 

2 

Bala de Goma, caixa com 30 tubetes com 960g, 

cada tubete com aproximdamente 32g. Com 

validade acima de 6 meses, a contar a data de 

entrega.   

Caixa 27 20,00 540,00 

3 

Biscoito salgado, 144g, contendo 6 pacotes de 

24g. Com validade acima de 6 meses, a contar a 

data de entrega.  

Pacote 134 4,85 649,90 

4 
Pipoca doce, unidade de 15g. Com validade 

acima de 6 meses, a contar a data de entrega.   
Unidade 800 1,40                     1.120,00  

5 

Bombom, pacote de 900g, com 

aproximadamente 40 unidades, todos do 

mesmo sabor. Com validade acima de 6 meses, 

a contar a data de entrega.   

Pacote 20 39,90 798,00 

6 

Chocolate ao leite e baunilha, sendo caixa com 

24 Unidades, cada unidade com 18g. Com 

validade acima de 6 meses, a contar a data de 

entrega.  

Caixa 34 29,40 999,60 



 

 

7 

Chocolate em barra, com recheio de morango e 

cobertura de chocolate caixa com 32 unidades, 

sendo cada unidade com aproximadamente 

12,3g. Com validade acima de 6 meses, a 

contar a data de entrega.  

Caixa 25 32,50 812,50 

8 

Torrone, caixa com 50 unidades, sendo cada 

unidade com 25g. Com validade acima de 6 

meses, a contar a data de entrega.  

Caixa 

16 

39,96 639,36 

9 

Pastilhas confeitadas e coloridas sabor 

chocolate, crocantes por fora e macias por 

dentro. Caixa com 18 unidades, cada unidade 

com 18g. Com validade acima de 6 meses, a 

contar a data de entrega.  

Caixa 45 18,00                         810,00  

10 

Bala Mastigável de Frutas Sortidas, tendo o 

pacote 500g, contendo aproximadamente  120 

unidadades de balas. Com validade acima de 6 

meses, a contar a data de entrega.  

Pacote 50 11,20 560,00 

11 

Laços pronto para presente, sendo necessário 

apenas puxar a fitinha fina atrás e. Medida 

aproximadas de 12x25, pacote contendo 100 

unidades, cores diversas 

Pacote 

8 

49,90 399,20 

12 

Biscoito, Mini Wafer, sabor chocolate 20g. 

Com validade acima de 6 meses, a contar a data 

de entrega.  

Unid 800 3,00                     2.400,00  

13 

Bala gelatina de ursinhos. No pacote contém 

ursinhos nas cores vermelho, laranja, amarelo, 

verde e azul, nos sabores de laranja, maçã 

verde, morango, framboesa e maracujá. Caixa 

com12 pacotes, cada pacote com 15g de 

produto em cada.Com validade acima de 6 

meses, a contar a data de entrega.  

Caixa 67 12,00                         804,00  

14 

Bebida lactea sabor chocolate - 200ml. Com 

validade acima de 6 meses, a contar a data de 

entrega.  

Unid 800 1,50                     1.200,00  

15 

Geladinho, sabores diversos. Pacote com 40 

unidades. Com validade acima de 6 meses, a 

contar a data de entrega.  

Pacote 20 10,20 204,00 



 

 

16 

Salgadinho de trigo sabor bacon, 51g. Com 

validade acima de 6 meses, a contar a data de 

entrega.  

Unid 800 1,70                     1.360,00  

17 
Bolinho de chocolate, 30g, acondicionamento 

em embalagem plástica. Com validade acima 

de 6 meses, a contar a data de entrega.  

Unid 800 2,10                     1.680,00  

18 

ABACAXI PÉROLA. Característica: de boa 

qualidade,  apresentando tamanho, cor e 

conformação uniformes, devendo estar bem 

desenvolvido e maduras. A polpa deve estar 

firme com todas as partes comestíveis 

aproveitáveis. Não conter substâncias terrosas, 

sujidades ou corpos estranhos aderentes à 

superfície da casca. Deve apresentar-se em 

início de maturação. 

UNID. 80 9,08 726,40 

19 

ABOBRINHA, graúda, padrão uniforme, de 

primeira qualidade, deve estar firme, sem 

lesões de origem física ou mecânica oriundos 

de manuseio e transporte (rachaduras e cortes), 

maturação adequada para consumo, com todas 

as partes comestíveis aproveitáveis, ter aroma 

e cor da espécie, estar livre de enfermidades, 

insetos e sujidades. Deve ser entregue em 

embalagem apropriada para alimentos. 

KG 40 7,56 302,40 

20 

ALHO. Característica:  de boa qualidade, 

tamanho médio, maturação adequada para o 

consumo, tamanho uniforme. Cor, sabor e odor 

característico. Isento de lesões de origem 

física, mecânica ou biológica. Livre de 

sujidade, matéria terrosa ou corpos estranhos 

aderidos à superfície externa. Acondicionados 

em sacos plasticos resistentes, conforme a 

quantidade solicitada. 

KG 26 25,15 653,90 

21 

BANANA NANICA. Característica: de 

primeira qualidade, deve estar firme, sem 

lesões de origem física ou mecânica oriundos 

de manuseio e transporte (rachaduras e cortes), 

maturação adequada para consumo, com todas 

as partes comestíveis aproveitáveis, ter aroma 

e cor da espécie, estar livre de enfermidades, 

insetos e sujidades. Deve ser entregue em 

embalagem apropriada para alimentos. 

KG 1496 3,42 5116,32 



 

 

22 

BATATA INGLESA LAVADA. 

Caracteristíca: suficientemente desenvolvida, 

com tamanho, aroma , cor e sabor proprios da 

espécie. Padrão uniforme, de primeira 

qualidade, deve estar firme, sem brotos e  sem 

lesões de origem física ou mecânica oriundos 

de manuseio e transporte (rachaduras e cortes), 

maturação adequada para consumo, com todas 

as partes comestíveis aproveitáveis, ter aroma 

e cor da espécie, estar livre de enfermidades, 

insetos e sujidades. Deve ser entregue em 

embalagem apropriada para alimentos. 

KG 360 6,24 2246,40 

23 

BETERRABA. Características: de primeira 

qualidade, tamanho uniforme, aroma, cor 

padrão da espécie. Sem caules e folhas, deve 

estar firme, sem lesões de origem física ou 

mecânica oriundas de manuseio e transporte 

(rachaduras e cortes), maturação adequada 

para consumo, com todas as partes comestíveis 

aproveitáveis, ter aroma e cor da espécie, estar 

livre de enfermidades, insetos e sujidades. 

Deve ser entregue em embalagem apropriada 

para alimentos. 

KG 250 5,39 1347,50 

24 

CEBOLA BRANCA. Características: Fresco, 

de primeira qualidade. sem brotos,  e sem 

lesões de origem física ou mecânica oriundas 

de manuseio e transporte (rachaduras e cortes), 

tamanho uniforme, devendo ser graúda, aroma 

e cor da espécie, estar livre de enfermidades, 

insetos e sujidades. Deve ser entregue em 

embalagem apropriada para alimentos. 

KG 360 7,06 2541,60 

25 

CENOURA. Características:  de primeira 

qualidade, tamanho regular, deve apresntar 

consistência  firme, sem lesões de origem 

física ou mecânica oriundos de manuseio e 

transporte (rachaduras e cortes), maturação 

adequada para consumo, com todas as partes 

comestíveis aproveitáveis, ter aroma e cor da 

espécie, estar livre de enfermidades, insetos e 

sujidades. Deve ser entregue em embalagem 

apropriada para alimentos. 

KG 270 5,94 1603,80 

26 

GOIABA VERMELHA. Característica: 

primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e 

sabor próprio da espécie. Deve estar firme, 

sem lesões de origem física ou mecânica 

oriundos de manuseio e transporte (rachaduras 

e cortes), maturação adequada para consumo, 

com todas as partes comestíveis aproveitáveis. 

devem ser entregues em embalagens 

apropriada para alimentos. 

KG 180 8,92 1605,60 



 

 

27 

MAMÃO FORMOSA: Características: 

maturação adequada para consumo, com todas 

as partes comestíveis aproveitáveis, deve estar 

firme, sem lesões de origem física ou mecânica 

oriundos de manuseio e transporte (rachaduras 

e cortes), ter aroma e cor da espécie, estar livre 

de enfermidades, insetos e sujidades. Deve ser 

entregue em embalagem apropriada para 

alimentos. 

KG 522 7,73 4035,06 

28 

MANGA. Características:  maturação 

adequada para consumo, com todas as partes 

comestíveis aproveitáveis, casca lisa, deve 

estar firme, sem lesões de origem física ou 

mecânica oriundos de manuseio e transporte 

(rachaduras e cortes), ter aroma e cor da 

espécie, estar livre de enfermidades, insetos e 

sujidades. Deve ser entregue em embalagem 

apropriada para alimentos. 

KG 220 8,11 1784,20 

29 

PEPINO. Características: tipo salada. de 

primeira qualidade, deve estar firme, sem 

lesões de origem física ou mecânica oriundos 

de manuseio e transporte (rachaduras e cortes), 

maturação adequada para consumo, com todas 

as partes comestíveis aproveitáveis, ter aroma 

e cor da espécie, estar livre de enfermidades, 

insetos e sujidades. Deve ser entregue em 

embalagem apropriada para alimentos 

KG 80 5,09 407,20 

30 

REPOLHO ROXO graúdo, podado, isento de 

material terroso, de primeira qualidade, 

coloração uniforme e sem manchas, deve estar 

firme, sem lesões de origem física ou mecânica 

oriundos de manuseio e transporte (rachaduras 

e cortes), maturação adequada para consumo, 

com todas as partes comestíveis aproveitáveis, 

estar livre de enfermidades, insetos e 

sujidades. Deve ser entregue em embalagem 

apropriada para alimentos. 

KG 80 5,62 449,60 

31 

REPOLHO VERDE. Características:de 

primeira qualidade, maturação adequada para o 

consumo, fresco, tamanho médio. Cor, sabor e 

odor característico. Estar livre de enfermidade, 

inseto e sujidades.  Livre de lesões físicas, 

mecânicas ou biológicas. 

KG 342 4,03 1378,26 

32 

TOMATE. Caracteristícas: em inicio de 

maturação, tal que lhes permita suportar 

manipulação, transporte e a conservação em 

condições adequadas para o consumo mediato 

e imediato. Fresco. Com todas as partes 

comestíveis aproveitáveis, casca lisa, sem 

ferimentos, de primeira qualidade. Deve ser 

entregue em embalagem apropriada para 

alimentos. 

KG 396 9,69 3837,24 



 

 

33 

UVA ITÁLIA. Caracteristícas: de primeira 

qualidade, integral, grãos graúdos, com todas 

as partes comestíveis aproveitáveis, ter aroma 

e cor da espécie, estar livre de enfermidades, 

insetos e sujidades. Deve ser entregue em 

embalagem apropriada para alimentos. 

KG 80 11,25 900,00 

34 

OVOS DE GALINHA. Inspecionados, casca 

limpa, integra, sem manchas e deformação. 

Embalados em duzia. Com rotulagem 

contendo informações conforme legislação 

vigente. Validade minima 15 dias apartir da 

data de entrega 

DZ 375 9,53 3573,75 

35 

CARNE DE GADO PURA (PATINHO) 

CORTADA EM CUBOS. Característica: peça 

de carne bovina, cortada em cubos, congelada , 

sem gordura. Isenta de tecido inferiores, como 

ossos, cartilagens, gordura parcial, 

aponevroses, tendões, coagulos, etc. Carne de 

cor vermelha, elastica, firme e com odor 

agradavel, característico. Embalagem deve 

estar intacta, contendo 1 kg. Rotulagem 

contendo no minimo as seguintes informações: 

peso, data de precessamento, data de validade, 

numero de registro em orgão competente (SIM 

S.I.E ou S.I.F), procedencia da carne, nome e 

/ou marca, lote e informaçoes nutricionais. 

Não serão aceitos caso haja vestigios de 

descongelamento.  Validade mínima 90 dias a 

contar da data de entrega. 

KG 60 35,27 2116,20 

36 

CARNE DE GADO PURA (PATINHO) 

CORTADA EM TIRAS/ISCAS. 

Característica: peça de carne bovina, cortada 

em tiras, congelada , sem gordura. Isenta de 

tecido inferiores, como ossos, cartilagens, 

gordura parcial, aponevroses, tendões, 

coagulos, etc. Carne de cor vermelha, elastica, 

firme e com odor agradavel, característico. 

Embalagem deve estar intacta, contendo 1 kg. 

Rotulagem contendo no minimo as seguintes 

informações: peso, data de precessamento, data 

de validade, numero de registro em orgão 

competente (SIM S.I.E ou S.I.F), procedencia 

da carne, nome e /ou marca, lote e informaçoes 

nutricionais. Não serão aceitos caso haja 

vestigios de descongelamento.  Validade 

mínima 90 dias a contar da data de entrega. 

KG 120 35,27 4232,40 



 

 

37 

COXINHA DA ASA de frango congelado 

interfolhada IQF. Acondicionada em 

embalagem de 18 kg devidamente identificada, 

conter na embalagem de identificação do 

produto: peso, prazo de validade, carimbos 

oficiais e selo de inspeção do órgão 

competente. Isento de aditivos ou substâncias 

estranhas do produto que sejam impróprias ao 

consumo e que alterem suas características 

naturais, físicas, químicas e organolépticas. 

Isentas de sujidades e ou ações de 

microorganismos. Devidamente selada. 

Validade no mínimo de 04 meses a contar da 

data de entrega. 

KG 80 18,96 1516,80 

38 

FILÉ SASSAMI. característica: File de peito 

de frango (sassami) in natura, congelado com 

tecnologia IQF, constando obrigatoriamente de 

registro no SIF. Filezinho de sassami, sem 

pele, sem osso, sem cartilagem e sem adição 

de sal e temperos.  Não deverá apresentar 

formação de cristais de gelo, penas e penugens, 

perfurações, coágulos e queimaduras por 

congelamento. O produto deverá passar por 

processo de congelamento rápido e individual 

IQF (Individually Quick Frozen). 

Características: Aspecto firme, não amolecido 

ou pegajoso, cor, odor, sabor e textura 

característicos. Ausência de sujidades, 

parasitos e larvas. Embalagem primária: Saco 

de polietileno transparente atóxico, resistente, 

termossoldado, lacrado, com identificação do 

lote e data de validade de forma indelével. 

Embalagem secundária: Caixa de papelão 

reforçada, lacrada, pesando até 18 KG, 

contendo informações como data de validade, 

peso e lote. Rotulagem: O produto deverá ser 

rotulado de acordo com a legislação vigente. 

Validade mínima de 04 meses a contar da data 

de entrega. 

KG 180 23,28 4190,40 

39 

LINGÜIÇA DE CARNE SUINA 

SPRITZWURST – característica: Com 

aspecto característico, cor própria sem 

manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e 

sabor próprio.Isento de vestígios de 

descongelamento. 

KG 200 34,45 6890,00 



 

 

40 

LOMBO SUINO FATIADO. 

Caracetrística: congelado sem osso. Isento de 

vestígios de descongelamento, aditivos ou 

substâncias estranhas do produto que sejam 

impróprias ao consumo e que alterem suas 

características naturais, físicas, químicas e 

organolépticas. Isentas de sujidades e ou ações 

de microorganismos. Conter na embalagem de 

identificação do produto: peso, prazo de 

validade, carimbos oficiais e selo de inspeção 

do órgão competente. Validade mínima 4 

meses a contar da data de entrega. 

KG 120 17,46 2095,20 

41 

AMIDO DE MILHO , sob forma de pó fino, 

cor branca, sem umidade, sabor e odor 

característico. Acondicionado em embalagem 

de polietileno atóxica, contendo 500gr. Com 

identificação na embalagem (rótulo). Validade 

mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

UNID. 72 5,03 362,16 

42 

AVEIA EM FLOCOS FINOS. Sem glutén. 

Caracteristicas: isenta de glúten, sem 

conservantes, sem corantes, sem aromatizantes 

artificiais, livre de gorduras trans. Ingredientes: 

aveia em flocos sem glúten. Com rotulagem 

contendo informações conforme legislação 

vigente. Validade mínima de 6 meses a partir 

da data de entrega do produto. Embalagem de 

150gr. 

UNID. 40 4,10 164,00 

43 

FARINHA DE AVEIA. Caracteristicas: 

isenta de glúten, sem conservantes, sem 

corantes, sem aromatizantes artificiais, livre de 

gorduras trans. Ingredientes: aveia em flocos 

sem glúten. Com rotulagem contendo 

informações conforme legislação vigente. 

Validade mínima de 6 meses a partir da data de 

entrega do produto. Embalagem de 150gr. 

UNID. 30 4,03 120,90 

44 

FARINHA DE MANDIOCA. Grupo: seca; 

subgrupo: branca. Tipo 1. Não deverá 

apresentar misturas, resíduos, impurezas. A 

rotulagem deve conter no minimo as seguintes 

informações: nome/marca, ingredientes, data 

de validade, lote e informação nutricional. 

Embalagem de 1 kg 

KG 20 8,23 164,60 

45 

FARINHA DE TRIGO tipo 1 Especial. 

Contendo ferro, acido fólico e glúten. Não 

deverá apresentar resido de impurezas, 

umidade, fermentação, mofo ou bolor, ranço e 

cheiro não característico. Embalagem de 5kg. 

Validade mínima de 6 meses a contar da data 

de entrega. 

UNID. 90 23,30 2097,00 



 

 

46 

TRIGO PARA KIBE. Embalagem de 500gr. 

Obtudo apartir do grão de trigo são e limpo. 

Granulação fina. A rotulagem deve conter no 

minimo as seguintes informações: 

nome/marca, ingredientes, data de validade, 

lote e informação nutricional. 

UNID. 25 5,88 147,00 

47 

AÇUCAR CRISTAL - embalagem plástica, 

lacrada e atóxica. Com rotulagem contendo 

informações conforme legislação vigente. 

Validade mínima de 6 meses a partir da data de 

entrega do produto. Embalagem 5 kg 

UNID. 70 23,52 1646,40 

48 

MILHO PARA PIPOCA. Característica: 

isento de gluten, primeira linha, pacotes 500g. 

Identificação na embalagem (rótulo). Validade 

mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

UNID. 55 5,17 284,35 

49 

CANJIQUINHA FINA (QUIRERA) PCT 

500 GR -Obtido a partir de matéria-prima sãs e 

limpas, isento de sujidades e materiais 

estranhos 

UNID. 40 4,55 182,00 

50 

BISCOITO OU ROSQUINHA DE 

POLVILHO SALGADO (ISENTA DE 

OVO, SOJA, GLUTEN E LACTOSE). O 

produto não deve conter corantes artificiais, 

aromatizantes ou conservantes. Livres de 

gordura trans ou gordura vegetal hidrogenada. 

Tipo tradicional, sem sabor. Embalagem de 

80g. Deverá conter na embalagem seguintes 

informações: ingredientes, data de validade, 

peso. 

UNID. 90 6,67 600,30 

51 

CACAU EM PÓ, 100% CACAU, solúvel, 

sem adição de açúcar, composto por cacau em 

pó puro. Não conter açúcar na sua formulação. 

Aspecto pó homogêneo, cor própria do produto 

e cheiro característico. Embalagem primária: 

plástico; embalagem secundária: caixa. Com 

rotulagem contendo informações conforme 

legislação vigente. Validade mínima de 6 

meses a partir da data de entrega do produto. 

Embalagem de 200g. 

UNID. 30 19,53 585,90 

52 

CAFÉ SOLUVEL granulado 100% puro - 

embalagem de vidro -  embalagem de 160gr - 

validade mínima de 12 meses. 

UNID. 10 17,39 173,90 

53 

POLVILHO AZEDO. A embalagem deve 

estar intacta e bem vedada, sem a presença de 

fungos e deve constar: data de fabricação no 

máximo 1 mês da data de entrega do produto, 

prazo de validade e informação nutricional. 

Embalagem de 500 gr. Validade mínima 6 

meses a contar da data de entrega. 

UNID. 480 5,76 2764,80 



 

 

54 

UVA PASSA BRANCA, sem semente. Sem 

adição de açúcares, 100% Natural. 

Ingredientes: uva passa branca. Com 

rotulagem contendo informações conforme 

legislação vigente.  Validade mínima de 4 

meses a partir da data de entrega do produto. 

Embalagem de 150g. 

UNID. 40 8,83 353,20 

55 

COCO RALADO SEM AÇÚCAR, 

desidratado. Ingredientes: polpa de coco 

desidratada e parcialmente desengordurada.  

Isenta de glúten. Ausente de sujidades, 

parasitas ou larvas. Com rotulagem contendo 

informações conforme legislação vigente. 

Validade mínima de 6 meses a partir da data de 

entrega do produto. Embalagem de 100g. 

UNID. 20 5,86 117,20 

56 

LEITE DE COCO - tradicional, com 

aspecoto cor, cheiro e sabor proprio , 

acondicionado em garrafas de plastico, vidro 

ou tetra pack de 500ml. Validade minima de 6 

meses a partir da data de entrega. Rotulo deve 

conter no minimo, as seguintes informações: 

Nome do fabricante/marca, data de validade, 

lote, composição nutricional. Isento de gordura 

trans e gordura vegetal hidrogenada. 

UNID. 30 12,49 374,70 

57 

LENTILHA tipo 1, classe graúda. 

Acondicionado em embalagem resistente de 

polietileno atóxico, contendo 500g. Isento de 

sujidades, parasitas, larvas, fungos, carunchos 

e material estranho. Deverá conter no rotulo 

registro do ministério da agricultura. Prazo de 

fabricação de no máximo 60dias. Validade 

mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

UNID. 180 10,20 1836,00 

58 

FEIJÃO PRETO, tipo 1, acondicionado em 

embalagem resistente de polietileno atóxico, 

contendo 1 kg. Isento de sujidades, parasitas, 

larvas, fungos, carunchos e material estranho. 

Deverá conter no rotulo registro do ministério 

da agricultura. Validade mínima de 6 meses a 

contar da data de entrega. 

UNID. 200 9,09 1818,00 

59 

FERMENTO BIOLOGICO seco 

instantâneo, pacote de 125gr -  validade 

mínima de 10 meses a contar da data de 

entrega. 

UNID. 24 10,06 241,44 

60 

FERMENTO QUIMICO em pó. 

Composição: Amido de milho geneticamente 

modificado (espécies doadoras: Agrobacterium 

tumefaciens, bacillus thurigiensis, 

sphingobium herbicidorovans, streptomyces 

viridochromogenes e zea mays), bicarbonato 

de sódio, fosfato monocálcico e carbonato de 

cálcio. Pote 250 g. Validade mínima de 04 

meses a contar da data de entrega. 

UNID. 80 8,38 670,40 



 

 

61 

CRAVO DA INDIA.  O cravo deve ser 

constituido por botões florais da espécie , sãos 

e limpos. Aspecto e cor caractristico, cheiro 

forte aromatico. Embalagem integra, atoxica 

de 12gr. Rotulo indicando fabricante, produto, 

peso, ingredientes, data de fabricação, prazo de 

validade e demais especificações exigidas na 

legislação. 

UNID. 20 4,74 94,80 

62 

ORÉGANO DESIDRATADO. Deve ser 

constituído de folhas sãs, limpas e 

desidratadas. Deve conter cor, aroma e sabor 

característicos. Validade mínima de 6 meses a 

partir da data de entrega do produto.  

Embalagem de5gr 

UNID. 60 2,02 121,20 

63 

CANELA EM PÓ. Pó fino e  pura. Coloração 

marrom claro, cheiro aromático e sabor 

caracteristico de canela. Com rotulagem 

contendo informações conforme legislação 

vigente. Validade mínima de 6 meses a partir 

da data de entrega do produto. Embalagem de, 

no mínimo, 30g. 

UNID. 20 5,37 107,40 

64 

CANELA EM CASCA.  Coloração marrom 

claro, cheiro aromático e sabor caracteristico 

de canela. Com rotulagem contendo 

informações conforme legislação vigente. 

Validade mínima de 6 meses a partir da data de 

entrega do produto. Embalagem de 10gr. 

UNID. 20 4,58 91,60 

65 

ERVA DOCE. Deve apresentar coloração, 

cheiro e sabor caracteristico do produto. 

Embalagem plastica, intengra e atoxica. Com 

rotulagem contendo informações conforme 

legislação vigente. Validade mínima de 6 

meses a partir da data de entrega do produto. 

Embalagem de 12g. 

UNID. 80 2,55 204,00 

66 

QUEIJO MUSSARELA FATIADO 

(INTERFOLHADO) . Isento de gordura trans 

ou gordura vegetal hidrogenada. Ingredientes: 

leite pasteurizado, fermento lacteo, sal, coalho, 

cloreto de cálcio.  Fresco, inspecionado, 

embalagem de no máximo 2 kg, refrigerado, 

cortado em fatias finas em torno de 20 gramas 

cada. Isento de estufamento, rachaduras e 

mofos. Embalagem deve estar intacta, bem 

vedada e deve constar: data de fabricação de 

no máximo 15 dias da data de entrega do 

produto, informação nutricional, ingredientes e 

carimbo do Serviço de Inspeção Federal (SIF, 

SIE, SIM). Validade mínima 3 meses a contar 

da data de entrega. 

KG 65 57,03 3706,95 



 

 

67 

IOGURTE NATURAL INTEGRAL. 

Ingredientes 

Leite integral e/ou leite reconstituído integral e 

fermentos lácteos . Acomdicionado em 

embalagem plastica contendo 

aproximadamente 170gr. 

UNID. 60 2,85 171,00 

68 

IOGURTE, líquido, sabor morango. Não 

deverá conter corantes. Com rotulagem 

contendo informações conforme legislação 

vigente. Deverá ter identificação de órgão de 

inspeção sanitária. Validade mínima de 5 dias 

a partir da data de entrega do produto. Obs.: 

não será aceito bebida láctea. Embalagem de 1 

litro. 

UNID. 480 10,69 5131,20 

69 

LEITE pasteurizado longa vida UHT Integral. 

Embalagem Tetra Park - 1 litro. Embalagem 

deve estar intacta, bem vedada e deve constar: 

data de fabricação de no máximo 1 mês da data 

de entrega do produto, informação nutricional 

e inspeção de órgão competente. Validade 

mínima de 4 meses a contar da data de entrega. 

UNID. 900 7,16 6.444,00 

70 

MACARRÃO DE SEMOLA, TIPO 

ALETRIA OU CABELO DE ANJO. Isento 

de gorduras trans. Sem corantes artificiais. 

Com rotulagem contendo informações 

conforme legislação vigente. Validade mínima 

de 6 meses a partir da data de entrega do 

produto. Embalagem de 500g. 

UNID. 80 6,08 486,40 

71 

MACARRÃO MIUDO PARA SOPA ( 

ARGOLAS, AVE MARIA, CONCHINHA). 

Caracteristica: macarrão de semolina. Não 

apresentar sujidades, bolor, mofo ou 

fragilidade a pressão dos dedos. As massas 

alimenticias, ao serem postas na água não 

devem turva-las antes da cocção, pós cocção a 

massa não poderá apresentar textura de 

"empapamento". Isento de gorduras trans. Sem 

corantes artificiais. Com rotulagem contendo 

informações conforme legislação vigente. 

Validade mínima de 6 meses a partir da data de 

entrega do produto. Embalagem de 500GR. 

UNID. 20 4,93 98,60 

72 

MACARRÃO COM OVOS, TIPO PENNE / 

RIGATONE/ FUSILL. Isento de gorduras 

trans. Sem corantes artificiais. Com rotulagem 

contendo informações conforme legislação 

vigente. Validade mínima de 6 meses a partir 

da data de entrega do produto. Embalagem de 

500g. 

UNID. 100 3,99 399,00 



 

 

73 

MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PENNE 

/ RIGATONE/ PARAFUSO  Isento de 

gorduras trans. Sem corantes artificiais. Com 

rotulagem contendo informações conforme 

legislação vigente. Validade mínima de 6 

meses a partir da data de entrega do produto. 

Embalagem DE 500GR. 

UNID. 100 3,99 399,00 

74 

MACARRÃO DE TRIGO TRICOLOR 

COM VEGETAIS PENNE/PARAFUSO. 

Massa de sêmola com ovos : sêmola de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e 

corantes naturais cúrcuma e urucum. Massa de 

sêmola com ovos e com beterraba : sêmola de 

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 

ovos e beterraba desidratada (3%). Massa de 

sêmola com Ovos e com Espinafre: sêmola de 

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 

ovos e espinafre desidratado (3%). 

Emabalagem de  500gr 

UNID. 100 4,43 443,00 

75 

GELEIA 100% FRUTA - SEM AÇUCAR E 

CONSERVANTES. Sabores diversos. 

Composta po 100% de fruta, sem adição de 

açucares e de conservantes. Acondicionada em 

embalagem de vidro á vacuo, com peso de  

200gr. Rotulagem conforme legislação 

vigente, devendo conter no minimo nome /e ou 

marca, ingredientes, data de validade, lote, 

informação nutricional. 

UNID. 40 14,33 573,20 

76 

AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 

COM ACIDEZ MAXIMA DE 0,5%. 
Embalagem de vidro ecuro, com bico dosador. 

A embalagem deve apresentar 500ml. Não 

deve apresentar mistura de oleos, cheiro forte. 

Não deve ter gordura trans ou gordura vegetal 

hidrogenada. 

UNID. 10 36,72 367,20 

77 

OLEO DE GIRASSOL.  Embalagem plástica 

resistente e transparente, contendo 900ml. 

Ingredientes: Óleo de girassol, 100% natural . 

Validade mínima de 6 meses a contar da data 

de entrega. 

uni 20 19,92 398,40 

78 

OLEO DE SOJA. Embalagem plástica 

resistente e transparente, contendo 900ml. 

Ingredientes: Óleo de soja e antioxidantes. 

Validade mínima de 6 meses a contar da data 

de entrega. 

UNID. 360 11,58 4168,80 



 

 

79 

MARGARINA SEM SAL, extra cremosa, 

70% de lipídeos pote de 500gr. Ingredientes: 

oleos vegetais líquido e interesterificados água, 

leite desnatado reconstituído, vitamina A, 

estabilizantes Mono e diglicerideos de ácidos 

graxos, lecitina de soja, esteris de poliglicerol 

de ácidos graxicos, conservador: sorbato de 

potássio. Acidulante: acido lactico, 

aromatizante, antioxidante: edta cálcio, 

dissodico, BHT e ácido citrico, e corante 

natural de urucum e curcuma. Validade 

mínima de 4 meses a contar da data de entrega. 

UNID. 45 10,53 473,85 

80 

PÃO INTEGRAL fatiado. Feito com farinha 

integral.Não conter adição de açúcar ou 

adoçante. Não conter melhorador de farinha. 

Isento de gordura vegetal hidrogenada e 

gordura trans. Apresentar superfície lisa, macia 

e brilhante, não quebradiça, miolo consistente. 

O produto deverá estar acondicionado em 

embalagem plástica, atóxica, resistente e não 

reciclável. Com rotulagem contendo 

informações conforme legislação vigente. 

Validade mínima de 6 dias a partir da data de 

entrega do produto. 

KG 180 20,25 3645,00 

81 

PÃO TIPO HOT DOG  com 

aproximadamente 50g a unidade. . Não conter 

adição de açúcar ou adoçante. Não conter 

melhorador de farinha. Isenta de gordura 

vegetal hidrogenada e gordura trans. 

Apresentar superfície lisa, macia e brilhante, 

não quebradiça, miolo consistente. O produto 

deverá estar acondicionado em embalagem 

plástica, atóxica, resistente e não reciclável. 

Com rotulagem contendo informações 

conforme legislação vigente. Validade mínima 

de 6 dias a partir da data de entrega do 

produto. 

KG 360 16,04 5774,40 

82 

SANDUICHE NATURAL. Com pão fatiado 

integral contendo: 1 fatia de queijo mussarela, 

1 fatia de mortadela sem cubos de gordura, 

tomate, cenoura, alface, e uma camada fina de 

maionese. O sanduíche deverá ser embalado 

um a um em embalagem filme PVC. Produzida 

de acordo com as práticas de manipulação de 

alimentos, fresco. Será o sanduíche com odor 

ou sabor desagradável, presença de fungos. 

Com rotulagem contendo informações 

conforme legislação vigente (ingredientes, 

valor nutricional, peso, fabricante, data de 

fabricação e validade).  Todos entregues com a 

mesma qualidade e uniformidade. 

UNID. 550 6,00 3300,00 



 

 

83 

CUCA recheada nos sabores doce de leite, 

chocolate e framboesa, de primeira qualidade, 

fresca, macia, tamanho uniforme. Produzida de 

acordo com as práticas de manipulação de 

alimentos. Com rotulagem contendo 

informações conforme legislação vigente 

(ingredientes, valor nutricional, peso, 

fabricante, data de fabricação e validade). 

Validade máxima de 6 dias a partir da data de 

entrega do produto. 

KG 180 18,13 3263,40 

84 

SUCO DE UVA NATURAL INTEGRAL , 

sem adição de açucar, corantes e conservantes. 

Embalagem de 1,5 lt em vidro resistente 

escuro. Cor, consistencia, sabor e aroma 

caracteristicos. Deve constar na embalagem: 

data de fabricação, prazo de validade, 

informação nutricional e ingredientes. Data de 

fabricação no máximo 1 mês da data de 

entrega do produto. O produto deve apresentar 

registro no ministério da Agricultura. Deve ser 

não fermentado e não alcoólico. Validade 

mínima 90 dias a contar da data de entrega. 

UNID. 40 18,26 730,40 

85 

VINAGRE DE ALCOOL .característica: 

fermentado acético de alcool, acidez 4%. 

Envasado em garrafa de polietileno resistente 

atóxico. Cor, odor e sabor característico. Sem 

sujidades ou materiais estranhos. Identificação 

(rótulo). Contendo 5lt. Validade mínima de 6 

meses a contar da data de entrega. 

UNID. 10 16,56 165,60 

86 

SAL REFINADO IODADO – pacote de 1 kg 

em polietileno transparente. A embalagem 

deve estar intacta e bem vedada, deve constar: 

data de fabricação no máximo 1 mês da data de 

entrega do produto e prazo de validade. 

Validade mínima 6 meses a contar da data de 

entrega. 

UNID. 90 2,11 189,90 

87 
MACARRÃO DE ARROZ - sem glutém - 

tipo parafuso/rigatone. 500gr 
UNID. 20 5,34 106,80 

88 FARINHA DE ARROZ - sem glutem . 1kg UNID. 15 7,52 112,80 

TOTAL                        124.638,62 

 

 JUSTIFICATIVA 

Essa solicitação se faz necessária devido à necessidade de fornecimento de Merenda Escolar ofertada 

nas escolas e creches da Rede Municipal de Ensino, conforme preceitua a legislação vigente. A presente 

aquisição visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e 

desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do Município de Tunápolis-

SC, garantindo melhoria do rendimento escolar e segurança alimentar e nutricional, bem como, 

condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica e em vulnerabilidade social, com 

acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. 

 



 

 

 O registro de preços objeto desta licitação atenderá a Secretaria Municipal de Educação, foi 

escolhido cuja vantagem é a de não precisar da reserva orçamentária em sua totalidade, utilizando os 

recursos financeiros de forma sustentável e quando da formalizaçãoda compra, assim como, não 

precisamos estocar produtos. 

 

3. PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

 3.1. As quantidades descritas no Anexo I são estimativas máximas para fornecimento durante o 

exercício de 2022, a partir da data da homologação, com entregas em períodos alternados e 

quantidades definidas de acordo com as necessidade da Secretaria da Educação. Portanto, caberá à 

detentora da ata, entregar os produtos solicitados pelo município, independente dos quantitativos e 

volumes.  

 

4. PAGAMENTO 

 

 4.1 O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Tunápolis, em até 10 (dez) dias, após 

execução do objeto desta licitação, mediante a apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente na 

tesouraria da Prefeitura Municipal, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada 

pela contratada. 

4.2 A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, informando a Agencia Bancária e o 

numero da Conta a ser depositado o pagamento. Não será aceita a emissão de boletos bancários para 

efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas. 

4.3 Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a 

fluir após a sua reapresentação.  

4.1 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de 

inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da 

Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

 

5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 O critério para julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO POR ITEM, desde que 

atendidas às especificações constantes deste Edital. 

 

6 – DO PRAZO DE ENTREGA: 

 

 6.1 Os itens da presente licitação deverão ser entregues em até 8(oito) dias após a emissão da 

autorização de fornecimento na Secretaria Municipal da Educação, estabelecida na Rua João Castilho 

n.111, Centro,do Município de Tunápolis aos cuidados da Senhora Camila H. Rosar Nutricionista, que 

realiza o controle de qualidade dos alimentos, a solicitação da mercadoria(objeto deste edital) se fará 

conforme a demanda existente, a entrega dos itens será por conta e risco da licitante vencedora, sem 

cobrança de taxas ou custos adicionais, bem como a licitante vencedora deverá seguir programação do 

SETOR DE NUTRIÇÃO da Secretária de Educação de Tunápolis, quanto à data, horário,  quantidade e 

qualidade a serem entregues, conforme segue abaixo:  

 



 

 

a) As entregas deverão ocorrer sempre nas SEGUNDAS-FEIRAS no do SETOR DE NUTRIÇÃO da 

Secretária de Educação de Tunápolis das 07:30 ás 11:00, das 16:15 ás 17:15 (respeitando os horários para 

que não ultrapasse o horário do setor).  

As mercadorias entregues em dias e horários não programados serão devolvidas. Em caso de eventuais 

problemas com as entregas, o fornecedor deverá comunicar-se com a Nutricionista da Secretaria 

Municipal da Educação Sra. Camila H. Rosar, solicitando alteração prévia da data de entrega e horário. 

 

b) A entrega dos produtos cárneos deverá ser efetuada em caminhão baú refrigerado de acordo com as 

normas do Decreto nº 31455 de 20/06/82 e Portaria CVS 15 de 07/11/91-Vigilância Sanitária e suas 

alterações. Os produtos cárneos deverão ser mantidos durante o transporte à temperatura de congelamento 

entre - 18º C até no mínimo - 15 ºC. (Menos 18 C ou 18 graus negativos até menos 15 ou 15 graus 

negativos) e outros produtos que necessitarem controle de temperatura, deverão ser controlados de acordo 

com a especificação da embalagem. NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS ENTREGUES POR 

TRANSPORTADORAS. 

  

c) As quantidades do produto são estimadas e a Secretaria Municipal de Educação não se obrigam a 

adquirir suas totalidades, o fazendo de acordo com o desenvolvimento das atividades, observando-se o 

que dispõe o parágrafo 1 do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93; 16.3. Reserva-se o Município o direito de 

controlar periodicamente a qualidade dos produtos, enviando amostras para serem analisadas em órgãos 

oficiais com o objetivo de verificar se os produtos estão dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério 

da Saúde;  

 

d) Os gêneros perecíveis (carnes, iogurtes e margarina) deverão ser entregues em veículos refrigerados; 

 

e) Os gêneros estocáveis deverão ser entregues em veículos adequados para transporte de alimentos (tipo 

baú); 

 

f)  Somente serão emitidas AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO  para as empresas que estiverem  

com a regularidade fiscal e trabalhista, (Certidões Negativas:  Certidão Negativa de Débitos relativos a 

Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; Certidão Negativa Estadual; Certidão Negativa 

Municipal; Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; e, Certidão de Regularidade Trabalhista – 

CNDT) REGULARIZADA, de acordo com o que rege a Lei nº 8.666/93 – Lei de Licitações (art. 27, IV; 

art. 55, XIII). 

 

7. DOS PREÇOS DE REFERÊNCIA 

 

 Os preços de referência, foram obtidos pelo MENOR PREÇO de 03 (tres) orçamentos obtidos em 

empresas da cidade de Tunápolis/SC. 

 

Concluímos assim que através desta pesquisa que os itens cotados estão dentro do preço de mercado. 

 

 

Camila H. Rosar 

 Nutricionista responsáve



ANEXO 
II 

 

 

ANEXO II 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

Declaramos, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a

 empresa.............................................................., inscrita no CNPJ 

nº .............................................. , por meio de seu representante legal, ser MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquadramento previsto na lei complementar nº 

123 de 14 de Dezembro de 2006, cujos termos 

declaramos conhecer. 

 

 

  , de de 2022 

 

 

 

 

 

Nome e Assinatura do Administrador da Empresa (Procurador) 

 

 

 

 

 

Nome e Assinatura do contador responsável pela empresa 

CRC:............................ 



 

 

 

ANEXO III 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Tunápolis – SC 

 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 

licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, instaurado por esse órgão público, que não fomos 

declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 

  , de de 2022. 

 

 

 

 

 

Nome completo do(s) representante(s) legal(is) da Empresa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022 

 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES 

 

 

(Razão Social da Empresa) , CNPJ Nº 

  , sediada na (endereço completo) 

  , 

DECLARA para fins do disposto no Art. 27, V, da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/97, 

que não emprega menor de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (catorze) anos, na condição de aprendiz. 

 

 

 

 

  , de de 2022. 

 

 

 

 

 

Nome completo do(s) representante(s) legal(is) da Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022 

MINUTA DA REGISTRO DE PREÇO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS/DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ao processo de licitação nº ......... 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS 

ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS PRODUTOS E MANTIMENTOS QUE SERÃO 

UTILIZADOS PARA O ANDAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA 

EDUCAÇÃO,  DE ACORDO COM O ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. 

 

Aos ..... dias do mês de ....... de 2022, o Município de Tunápolis, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ sob n° 78.486.198/0001-52, com endereço na Rua João Castilho, 111, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal o Sr. ................., brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade 

n° ............... e inscrito no CPF sob n° ................. residente e domiciliado na Rua ............., no Município de 

Tunápolis/SC, .no uso da competência que lhe foi atribuída regimentalmente, resolve REGISTRAR OS 

PREÇOS do fornecedor abaixo elencado, vencedor do Processo Licitatório nº. ......, sob o regime de 

compras pelo sistema de registro de preços para FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 

DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

DE ACORDO COM O ANEXO I, observadas as disposições contidas nas Leis nº. 8.666/93 e suas 

alterações, Lei nº. 8.078/90, Lei nº. 10.520/2002.  

 

 

1. DO FORNECEDOR REGISTRADO 

 

1.1 A partir desta data fica registrado neste Município, observada a ordem de classificação, o preço do 

fornecedor, a seguir relacionado, objetivando o compromisso para O FORNECIMENTO GENEROS 

ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O ANEXO I 

 

a) Fornecedor – item (s) _______, _______________________, inscrito sob o CNPJ n.º 

_________________ , com sede na Rua ____________, ________, bairro: __________,no Município de 

______________________, telefone: __________________, e-mail: ____________________________ 

neste ato representado ___________________, portadora do RG n.º __________________ e do CPF n. 

º_____________________________. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO 

 

2.1 O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo Município de Tunápolis, mediante emissão 

da respectiva Nota de Empenho, observadas as disposições contidas no Edital do Processo Licitatório n.º 

134/2022. 

 

2.2. O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o comprovado recebimento, pelo 

Fornecedor, da Ordem de Compra ou Nota de Empenho, decorrente desta Ata de Registro de Preços e do 

Edital de Pregão eletronico nº 15/2022 

 

2.3 O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata 

de Registro de Preços. 

 

 

3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

3.1 O Município adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata. 

 

3.2 Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em 

meio eletrônico. 

 

3.2 A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daquele 

existente no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar a empresa fornecedora registrada para 

negociar o novo valor. 

 

4. DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

4.1 Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação 

da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 atualizada. 

 

5. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

5.1 O fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando: 

 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) não receber a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

c) houver razões de interesse público. 

 

5.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será 

formalizado por despacho da autoridade competente. 

 

5.3 O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na ocorrência de caso 

fortuito ou de força maior comprovados. 

 

6. DO PRAZO PARA ENTREGA DA MERENDA:  

 

6.1 Os itens da presente licitação deverão ser entregues em até 8(oito) dias após a emissão da autorização de 

fornecimento na Secretaria Municipal da Educação, estabelecida na Rua João Castilho n.111, Centro,do 

Município de Tunápolis aos cuidados da Senhora Camila H. Rosar Nutricionista, que realiza o controle de 



 

 

 

 

 

 

 

 

qualidade dos alimentos, a solicitação da mercadoria(objeto deste edital) se fará conforme a demanda 

existente, a entrega dos itens será por conta e risco da licitante vencedora, sem cobrança de taxas ou custos 

adicionais, bem como a licitante vencedora deverá seguir programação do SETOR DE NUTRIÇÃO da 

Secretária de Educação de Tunápolis, quanto à data, horário,  quantidade e qualidade a serem entregues, 

conforme segue abaixo:  

 

a) As entregas deverão ocorrer sempre nas SEGUNDAS-FEIRAS no do SETOR DE NUTRIÇÃO da 

Secretária de Educação de Tunápolis das 07:30 ás 11:00, das 16:15 ás 17:15 (respeitando os horários para 

que não ultrapasse o horário do setor). .As mercadorias entregues em dias e horários não programados serão 

devolvidas. Em caso de eventuais problemas com as entregas, o fornecedor deverá comunicar-se com a 

Nutricionista da Secretaria Municipal da Educação Sra. Camila H. Rosar, solicitando alteração prévia da data 

de entrega e horário. 

 

b) A entrega dos produtos cárneos deverá ser efetuada em caminhão baú refrigerado de acordo com as 

normas do Decreto nº 31455 de 20/06/82 e Portaria CVS 15 de 07/11/91-Vigilância Sanitária e suas 

alterações. Os produtos cárneos deverão ser mantidos durante o transporte à temperatura de congelamento 

entre - 18º C até no mínimo - 15 ºC. (Menos 18 C ou 18 graus negativos até menos 15 ou 15 graus negativos) 

e outros produtos que necessitarem controle de temperatura, deverão ser controlados de acordo com a 

especificação da embalagem. NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS ENTREGUES POR 

TRANSPORTADORAS. 

  

c) As quantidades do produto são estimadas e a Secretaria Municipal de Educação não se obrigam a adquirir 

suas totalidades, o fazendo de acordo com o desenvolvimento das atividades, observando-se o que dispõe o 

parágrafo 1 do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93; 16.3. Reserva-se o Município o direito de controlar 

periodicamente a qualidade dos produtos, enviando amostras para serem analisadas em órgãos oficiais com o 

objetivo de verificar se os produtos estão dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde;  

 

d) Os gêneros perecíveis (carnes, iogurtes e margarina) deverão ser entregues em veículos refrigerados; 

 

e) Os gêneros estocáveis deverão ser entregues em veículos adequados para transporte de alimentos (tipo 

baú); 

 

f)  Somente serão emitidas AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO  para as empresas que estiverem  com 

a regularidade fiscal e trabalhista, (Certidões Negativas:  Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; Certidão Negativa Estadual; Certidão Negativa Municipal; 

Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; e, Certidão de Regularidade Trabalhista – CNDT) 

REGULARIZADA, de acordo com o que rege a Lei nº 8.666/93 – Lei de Licitações (art. 27, IV; art. 55, 

XIII). 

 

7. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

7.1 A presente Ata terá validade de 12(doze) meses, a contar da data da homologação do Processo Licitatório 

nº 134/2022, que a originou. 

 

7.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço o Município de Tunápolis não será obrigado 

a firmar as contratações que dele poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a 



 

 

 

 

 

 

 

 

aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade 

de condições. 

 

8. DO PAGAMENTO e REAJUSTE 

 

8.1 O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Tunápolis, em até 10 (dez) dias, após execução do 

objeto desta licitação, mediante a apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente na tesouraria da 

Prefeitura Municipal, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada. 

8.2 A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, informando a Agencia Bancária e o 

numero da Conta a ser depositado o pagamento. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar 

o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas. 

8.3 Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir 

após a sua reapresentação.  

8.4 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de 

inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota 

de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

 

9. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

A presente Ata de Registro de Preços será divulgada no site do Município de Tunápolis 

(www.tunapolis.sc.gov.br) e Diário Oficial dos Municípios (www.diariomunicipal.sc.gov.br). Os preços 

registrados serão publicados trimestralmente, conforme o disposto no art. 15, § 2º, da Lei n.º 8.666/93. 

 

10. DO FORO 

 

As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas no Foro da Comarca de Itapiranga – SC. 

 

E, por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, assinam este instrumento o Ordenador 

da Despesa e o Fornecedor registrado, na pessoa dos seus representantes legais, que vai assinada em 02 

(duas) vias de igual teor e forma. 

 

 

___________________ 

Prefeito Municipal 

 

 

____________________ 

Fornecedor Registrado 

 

 

 

 

 

 

http://www.tunapolis.sc.gov.br/
http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022 

MODELO SUJESTIVO DE PROPOSTA FINAL 

 

Dados da empresa Razão 

Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

Telefones: 

Dados bancários: 

E-mail institucional (que a municipalidade utilizará para enviar Ata de Registro de Preços e/ou 

Contrato para assinatura digital): 

Responsável pela assinatura do contrato Nome: 

CPF: 

Endereço: 

Item Qntd Und. Descrição Marca Valor unitário Valor total 

       

       

 

Validade da proposta: 

Prazo de entrega: 

Demais informações, caso o edital requeira. 

Declaro que o preço e demais informações desta proposta compreendem todas as despesas referentes ao 

objeto do presente certame, conforme subitem 6.2 do edital. 

 

Município de , dia de de 202 . 

 

Nome do responsável e assinatura Nome 

da empresa 

CNPJ nº 

 

 

Carimbo da empresa 


