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EDITAL CONVOCATÓRIO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 020/2023 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 
 

1a Parte: PREÂMBULO 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI sito à Praça Padre Francisco Pedro da Silva nº. 145 - Centro, OURICURI - 
Pernambuco, por intermédio do Pregoeiro e Membros da equipe de apoio designados pela Portaria nº 092/2022, de 05 de 
dezembro de 2022, torna público, para conhecimento dos interessados, que no dia e hora abaixo indicados será realizada 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,  sendo dividida em itens com cota 
principal de ampla concorrência, Itens com cota reservada à participação das microempresa e empresa de pequeno 
porte e itens Exclusivos à participação das ME/EPP, conforme determina o art. 48, inciso I e II da Lei Complementar 
nº 123/2006, com redação da LC nº 147/2014, que será regido pelo Decreto Federal nº 10.024/2019, subsidiariamente pela 
Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, e suas alterações e demais exigências deste Edital. A presente licitação 
será no Portal de Compras do Município, através do Site www.portaldeouricuri.com.br. 
 

2a Parte: DAS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS 
 
1.0. DO OBJETO 
1.1 A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO 
ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), JUNTO À SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURICURI/PE, conforme anexos, partes integrantes deste edital. 
 
2.0. DO ACESSO AO EDITAL E DO LOCAL DE REALIZAÇÃO 
2.1 - O edital está disponível gratuitamente nos sítios: 
www.ouricuri.pe.gov.br/transparencia e www.portaldeouricuri.com.br. 
2.2 - O certame será realizado no endereço eletrônico: 
www.portaldeouricuri.com.br. 
 
3.0. DAS DATAS E HORÁRIOS DO CERTAME  
3.1. INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 23 de janeiro de 2023. 
3.2. DATA LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 06 de fevereiro de 2023, às 07h00min 
3.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 06 de fevereiro de 2023, às 08h00min.  
3.3. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 06 de fevereiro de 2023, às 09h00min.  
3.4. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo utilizadas pelo sistema será observado o horário de 
Brasília/DF.  
3.5. Na hipótese de não haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 
data prevista, a sessão será remarcada, para no mínimo 48h (quarenta e oito horas) a contar da respectiva data. 
 
4.0. DA UNIDADE REQUISITANTE: 
4.1. Secretaria de Educação 
 
5.0. DO FORNECIMENTO 
5.1. Fornecimento Parcelado. 
 
6.0. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
6.1. – 0204.12.361.1003.2.072 – 0000 -Elemento de Despesas n°. 33.90.30.00 

 
7.0. DA PARTICIPAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARAÇÃO  
 

http://bllcompras.com/
http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/


   

 

 

 

CNPJ/MF Nº. 11.040.904/0001-67 

Praça Padre Francisco Pedro da Silva nº. 145 – Centro – CEP: 56.200-000 – Ouricuri/PE 

 

 

7.1. Para os Itens cujo valor seja igual ou inferior a R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) e com Cota(s) reservada(s) 
para as empresas enquadradas como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP e 
Microempreendedores Individuais – MEI, poderão participar deste Pregão (eletrônico) exclusivamente as 
empresas enquadradas como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedores 
Individuais – MEI, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006, no inciso I, do Art. 48 (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 147/2014) desde que atendam o disposto nos títulos DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e 
DA PROPOSTA DE PREÇOS.  
 
7.2. Não se aplicará a exigência do subitem 7.1, quando não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores 
competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou 
regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório (Redação 
dada pelo Art. 49, Inc. II da Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014). 
Prevalecendo na forma dos art. 44 e 45 da referida Lei.  
 
7.3. Para os itens cujo valor seja superior a R$ 80.000,00 (Oitenta Mil reais) e com Cota Principal, Poderá 
participar deste Pregão (eletrônico), além das empresas enquadradas como Microempresa – ME, Empresa de 
Pequeno Porte – EPP e Microempreendedores Individuais – MEI poderá também participar deste Pregão 
Eletrônico, as demais empresas (Médio e Grande Porte), desde que atendam o disposto nos títulos DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e DA PROPOSTA DE PREÇOS. Prevalecendo na forma dos art. 44 e 45 da 
Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. 
7.4 - Os interessados em participar deste certame deverão estar credenciados junto ao Portal de Compras do 
Município de OURICURI/PE, com suporte técnico do sistema GM TECNOLOGIA (GM TECNOLOGIA & 
INFORMAÇÃO LTDA - Avenida República do Líbano, nº 251, Sala 1408 - Recife/PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
15.464.263/0001-29).  
7.4.1 - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Portal de Compras do Município de OURICURI, 
que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
7.4.2 - Para efetuar o cadastro no Portal de Compras do Município de OURICURI, o fornecedor deverá acessar a 
página www.portaldeouricuri.com.br, no link “Seja um fornecedor”, deverá preencher o formulário com as 
informações obrigatórias (campos sinalizados como “campo obrigatório”) e anexar a documentação de 
credenciamento descrita na página. 
7.4.3 - O fornecedor deverá enviar todos os arquivos em um único documento e em seguida, clicar no botão 
“Salvar”. 
7.4.4 - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Portal de Compras 
do Município da Prefeitura Municipal de OURICURI e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
7.4.5 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este 
Pregão. 
7.4.6 - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade 
responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 
que por terceiros. 
7.4.7 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema para 
imediato bloqueio de acesso. 
7.4.8 - A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 
habilitação. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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7.4.9 - Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida através da empresa 
associada (mencionada no item acima) pelo telefone (81) 3877-1397, ou através do e-mail: 
comercial@gmcontato.com.br.  
7.5 – Poderão participar desta licitação pessoa jurídica sob a denominação de sociedades empresárias 
(sociedades em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por ações, anônima e limitada) e de 
sociedades simples, associações, fundações, e sociedades cooperativas regularmente estabelecidas neste País, 
cadastrados ou não no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura do Município de Ouricuri e que satisfaçam a todas 
as condições da legislação em vigor, deste edital, inclusive tendo seus objetivos sociais, compatíveis com o objeto 
da licitação.  
7.5.1 Ficam asseguradas cotas reservadas dos itens a serem licitados, para participação exclusiva de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, na forma da Lei 
Complementar 123/2006. 
7.6 - A licitante que participar desta licitação com suas condições de habilitação vinculadas ao documento 
Certificado de Registro Cadastral, obriga-se, após a emissão do CRC, a declarar sob as penalidades da lei, a 
superveniência de fato impeditivo de sua habilitação. 
7.7 - Tratando-se de microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar no Portal de Compras do 
Município (Sistema GM Tecnologia) no site www.portaldeouricuri.com.br, o exercício da preferência prevista na 
Lei Complementar n° 123/2006.  
7.7 - A participação implica a aceitação integral dos termos deste edital.  
7.8 - É vedada a participação de pessoa física e jurídica nos seguintes casos:  
7.8.1 - Sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua constituição;  
7.8.2 - Que tenham em comum um ou mais sócios cotistas e/ou prepostos com procuração;  
7.8.3 - Que estejam em estado de insolvência civil, sob processo de falência, concordata, recuperação judicial ou 
extrajudicial, dissolução, fusão, cisão, incorporação e liquidação;  
7.8.4 - Impedidas de licitar e contratar com a Administração;  
7.8.5 - Suspensas temporariamente de participar de licitação e impedidas de contratar com a Administração;  
7.8.6 - Declaradas inidôneas pela Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes desta 
condição;  
7.8.7 - Servidor público ou empresas cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes de seu quadro técnico 
sejam funcionários ou empregados públicos da Administração Pública Municipal Direta ou Indireta;  
7.8.8 - Estrangeiras não autorizadas a comercializar no país;  
7.8.9 - Empresas cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto desta licitação. 
 
8.0. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
8.1. Os licitantes deverão encaminhar/anexar, exclusivamente por meio do Sistema da GM Tecnologia, no Portal de Compras 
do Município, no sítio eletrônico www.portaldeouricuri.com.br, os documentos de habilitação exigidos neste Edital. Com 
relação à proposta inicial, basta que a mesma seja cadastrada (preenchida) na plataforma, com a descrição do objeto 
ofertado e seus respectivos preços, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, não sendo 
necessário o envio da proposta inicial como arquivo digitalizado em anexo. 
8.1.1. Ao inserir a proposta no sistema, o licitante deverá preencher a “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”, devendo 
constar os dados necessários ao exame de adequabilidade da proposta com o objeto licitado. 
8.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de 
acesso e senha, obtida junto à GM Tecnologia (www.portaldeouricuri.com.br). 
8.3. Os licitantes enquadrados como ME ou EPP deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja 
alguma restrição de regularidade fiscal ou trabalhista, nos termos do Art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006. 
8.4. No campo “Informações adicionais”, deverá constar necessariamente o seguinte:  
a) Indicação do Item e especificação do objeto licitado com todos seus itens, de acordo com o disposto no ANEXO I - 
TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital, devendo ser indicada a marca e/ou fabricante do(s) produto(s);  
b) Preço global do Item cotado em algarismos;  
c) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias; 

http://www.bll.org.br/
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d) Caso o licitante seja o próprio fabricante do(s) produto(s)/bem(ns), o mesmo deverá indicar a marca de modo a não ser 
identificado, neste caso, deverá incluir o Termo “MARCA PRÓPRIA”. 
8.5. O licitante deverá informar a condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que faz jus ao 
tratamento diferenciado da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou cooperativa de que trata o artigo 34 da Lei nº 11.488, de 
2007, no ato do encaminhamento da proposta e da documentação de habilitação, por intermédio de funcionalidade 
disponível no sistema eletrônico no site www.portaldeouricuri.com.br.  
8.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando 
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema ou da desconexão da parte do próprio licitante. 
8.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas e os documentos de habilitação, por eles apresentados, até a 
abertura da sessão pública. 
8.8. Não será estabelecida nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente 
ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento das propostas. 
8.9. Será vedada a identificação do licitante. 
8.10. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do(a) Pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
8.11. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, 
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens/prestação de serviços. 
8.12. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do 
licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
8.13. A não apresentação dos documentos de habilitação exigidos neste edital, exclusivamente por meio do Sistema GM 
Tecnologia, no portal de compras do município no sítio eletrônico www.portaldeouricuri.com.br, até a data e horário 
estabelecidos no item 3.2 deste edital, acarretará na inabilitação/desclassificação do proponente, sendo convocado o 
licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação. 
 
9.0. DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
9.1. Abertas as propostas, o(a) pregoeiro(a) fará as devidas verificações, avaliando a aceitabilidade das mesmas. Caso 
ocorra alguma desclassificação, deverá ser fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por 
todos os participantes.  
9.2. Os preços deverão ser expressos em reais, com até 2 (duas) casas decimais em seus valores globais e unitários, 
inclusive em propostas de adequação, quando for o caso.  
9.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo(a) pregoeiro(a) e somente estas participarão da 
etapa de lances.  
9.4. Na elaboração da proposta, o preço cotado poderá ultrapassar o limite máximo discriminado Anexo I - TERMO DE 
REFERÊNCIA presente nos autos do processo em epígrafe; entretanto, na fase de lances, o lance final deverá atingir preço 
igual ou inferior ao limite máximo constante no Termo de Referência, caso o Item cotado seja composto de itens, o preço 
unitário do item deverá ser igual ou inferior àquele limite. Caso não seja realizada a fase de lances, o licitante que cotou na 
proposta escrita o menor preço deverá reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao limite máximo do referido no Termo de 
Referência. 
9.5. Serão desclassificadas as propostas que: 
9.5.1 - Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e de seus anexos; que forem omissas, vagas ou que 
apresentarem irregularidades insanáveis ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; que se oponham a qualquer 
dispositivo legal vigente, mormente no que tange aos aspectos tributários; ou que contenha preços excessivos ou 
manifestamente inexequíveis, preços unitários simbólicos, preços irrisórios ou com valor zero e ainda, preços ou vantagens 
baseadas nas ofertas das demais licitantes; ou que contenha identificação do licitante. 
9.5.2 - Que após a fase de lances ou negociação, quando houver, permanecerem com seus preços unitários e total dos itens 
superiores aos preços no Anexo I (TERMO DE REFERÊNCIA). 
9.6. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes. 
 
9.7- Da cota reservada de até 25% (vinte e cinco por cento) para MEI, ME e EPP  
9.7.1.Conforme instituído na LC 123/2006, fica reservada uma cota no percentual de Até 25%) do valor total de cada item, 
assegurada preferência de contratação para os microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno 
porte.  
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9.7.2. Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, ou diante de 
sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem preço do primeiro colocado.  
9.7.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação da cota reservada deverá ocorrer pelo 
preço da cota principal, caso este tenha sido menor do que o obtido na cota reservada. 
 
10.0. DA ETAPA DE LANCES  
10.1. O(A) pregoeiro(a) dará início à etapa competitiva no horário previsto no subitem 3.3, quando, então, os licitantes 
poderão encaminhar lances que deverão ser apresentados exclusivamente por meio do sistema eletrônico.  
10.2. Para efeito de lances, será considerado o valor global do Item. 
10.2.1. Na fase de lances, o lance final deverá atingir preço igual ou inferior ao limite máximo constante no Termo de 
Referência; e, caso o Item cotado seja composto de itens, o preço unitário do item deverá ser inferior àquele limite. Caso não 
seja realizada a fase de lances, o licitante que cotou na proposta o menor preço deverá reduzi-lo a um valor igual ou inferior 
ao limite máximo do referido Termo de Referência.  
10.2.2. Os licitantes poderão ofertar lances sucessivos, desde que inferiores ao seu último lance registrado no sistema, ainda 
que este seja maior que o menor lance já ofertado por outro licitante.  
10.2.3. Em caso de dois ou mais lances de igual valor, o sistema da www.portaldeouricuri.com.br fará sorteio. 
10.3. Durante a sessão pública de disputa, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. 
O sistema não identificará o autor dos lances ao(a) pregoeiro(a) nem aos demais participantes.  
10.4. No caso de desconexão entre o(a) pregoeiro(a) e o sistema no decorrer da etapa competitiva, o sistema poderá 
permanecer acessível à recepção dos lances, retornando o(a) pregoeiro(a), quando possível, sem prejuízos dos atos 
realizados.  
10.4.1. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) Pregoeiro(a) persistir por um tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do 
fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para a divulgação. 
10.4.2. Caberá ao licitante à responsabilidade por qualquer ônus decorrente da perda de negócio diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão da parte do próprio licitante.  
10.5. O modo de disputa adotado para este certame será o “Aberto e Fechado”, nos termos do Art. 31, inciso II c/c Art. 33, 
do Decreto Federal nº 10.024/2019, observado os seguintes termos: 
10.5.1. A etapa inicial de envio de lances desta sessão pública terá duração de 15 (quinze) minutos.  
10.5.2. Encerrado o prazo previsto no item acima, 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. 
10.5.3. Encerrado o prazo aleatoriamente determinado, conforme item acima (até 10 minutos), 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 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento 
deste prazo. 
10.5.4. Na ausência de, no mínimo, 3 (três) ofertas nas condições de que trata o item 10.5.3, os autores dos melhores lances 
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3 (três), poderão oferecer um lance final e fechado em até 5 
(cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
10.5.5. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de 
vantajosidade. 
10.5.6. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 10.5.3 e 10.5.4, haverá o reinício da etapa 
fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 3 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 
fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto 
no item editalício 10.5.5. 
10.5.7. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, 
o(a) Pregoeiro(a) poderá, auxiliado pela Equipe de Apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos 
termos estipulados no item 10.5.6. 
10.6. Após a etapa de envio de lances, o sistema identificará, em coluna própria, as microempresas e empresas de pequeno 
porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, 
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº 
123/2006. 
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10.7. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem com preço de 
até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada, 
no caso desta não estar enquadrada como ME ou EPP. 
10.8. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, 
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de até 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 
contados após a comunicação automática para tanto. 
10.9. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes (ME ou EPP) que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por 
cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior. 
10.10. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se 
encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 
que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
10.11. A ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira 
que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do 
modo de disputa aberto e fechado. 
10.12. O sistema informará a proposta de menor preço ao encerrar a fase de disputa. 
 
11.0. DO LICITANTE ARREMATANTE E DA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA  
11.1. Encerrada a etapa de envio de lances verbais da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, 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. 
11.2. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes. 
11.3. Encerrada a etapa de negociação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação no edital e seus 
anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019 e verificará a 
habilitação do licitante, conforme disposições do edital. 
11.4. A partir da sua convocação, o arrematante deverá encaminhar no prazo de 2 (duas) horas, através de e-mail 
(cplouricuri@hotmail.com) a proposta de preços e, se necessário, documentação complementar, devendo a proposta estar 
adequada ao último lance ofertado após a negociação referida no item 11.1 deste edital. 
11.4.1. O não cumprimento da entrega da proposta final, dentro do prazo acima estabelecido (duas horas), acarretará 
desclassificação, sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação. 
11.4.2. A não apresentação dos documentos de habilitação exigidos neste edital, exclusivamente por meio do Sistema GM 
Tecnologia, no Portal de Compras, através do sítio eletrônico www.portaldeouricuri.com.br, até a data e horário 
estabelecidos no Edital, acarretará na inabilitação/desclassificação do proponente, sendo convocado o licitante 
subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação. 
 
12.0. DA PROPOSTA DE PREÇOS FINAL (PROPOSTA CONSOLIDADA)  
12.1. A proposta final deverá ser apresentada em via única original, com os preços ajustados ao menor lance, nos termos do 
Anexo II - Proposta de preços deste edital, assinada pelo representante legal do licitante citado na documentação de 
habilitação, em linguagem clara e concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com as especificações técnicas, 
quantitativos, devendo ser indicada a marca ou fabricante do produto e demais informações relativas ao bem ofertado. 
12.1.1. A apresentação da proposta em desacordo com o previsto no item acima, acarretará na desclassificação da mesma. 
12.2. Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sua emissão.  
12.3. O licitante não poderá cotar proposta com quantitativo de Item divergente do determinado no edital.  
12.4. Na cotação do preço unitário, não será admitido o fracionamento do centavo.  
12.5. Nos preços propostos já estarão incluídas as despesas referentes a frete, tributos e demais ônus atinentes à 
entrega/execução do objeto.  
12.6. No caso da licitante ser cooperativa que executará (entregará) o objeto da licitação através de empregados, a mesma 
gozará dos privilégios fiscais e previdenciários pertinentes ao regime das cooperativas, devendo a proposta apresentar 
exequibilidade no aspecto tributário e sujeitar-se ao mesmo regime de qualquer outro agente econômico.  
12.7. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, sob pena de aplicações de possíveis sanções 
administrativas, observado o devido processo legal. 
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13.0. DA HABILITAÇÃO  
13.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em 
primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 
cadastros:  
13.1.1 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)  
13.1.2.1 - Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o 
Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas.  
13.1.2.2 - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre 
outros.  
13.1.2.3 - A licitante será convocada para manifestação previamente à sua desclassificação. 
 
13.2. OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO SER APRESENTADOS DA SEGUINTE FORMA:  
a) Cópia do Cartão de inscrição no CNPJ/MF; 
b) Cópia da Inscrição Estadual ou Municipal, se houver; 
c) Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal de seu domicílio; 
d) Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual de seu domicílio; 
e) Prova de regularidade para com os Tributos e Contribuições federais; 
f) Prova de regularidade quanto à Dívida Ativa da União; 
g) Prova de regularidade junto à Seguridade Social (INSS); 
h) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST; 
j) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do Licitante, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhada de documentos de eleição de 
seus administradores; 
k) Registro comercial, no caso de empresa individual, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do Licitante; 
l) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em exercício; 
m) 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; 
n) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 
proposta, não sendo aceito sua substituição por quaisquer outros documentos. 
o) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
p) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 
com o objeto da licitação, sendo está feita mediante a apresentação de atestado(s), fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 
direito público ou privado. 
p.1) Nos casos de atestado emitido por pessoa jurídica de direito privado, este deverá ser apresentado com firma 
devidamente reconhecida em cartório competente ou acompanhado de documento de identificação do signatário para 
confrontação da assinatura; 
q) Declaração emitida pela licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal. 
13.3. Os Documentos que não tiverem prazo de validade declarado no próprio documento, da mesma forma que não conste 
previsão em legislação específica, os referidos deverão ter sido emitidos há, no máximo, 90 (noventa) dias, contados até a 
data da realização da licitação ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme legislação do órgão expedidor.  
13.3.1. Ficam excluídos da validade de 90 (noventa) dias os atestados técnicos e comprovações de inscrições. 
 
14.0. OUTRAS DISPOSIÇÕES  
14.1. Havendo restrição quanto à regularidade fiscal e trabalhista da microempresa, da empresa de pequeno porte ou da 
cooperativa que se enquadre nos termos do art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, será assegurado o prazo de 5 (cinco) 
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dias úteis, contados da convocação do(a) pregoeiro(a), para a regularização do(s) documento(s), podendo tal prazo ser 
prorrogado por igual período, conforme dispõe a Lei Complementar nº 123/2006.  
14.2. A não comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, até o final do prazo estabelecido, implicará na decadência do 
direito, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado ao(a) pregoeiro(a) convocar os licitantes remanescentes, por 
ordem de classificação. 
 
15.0. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  
15.1. Para julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observado o estabelecido nas 
condições definidas neste edital e o disposto no Termo de Referência que norteia a contratação, tomando-se como 
parâmetro, para tanto, o menor preço coletado, na sequência, ou a média de preços, sempre buscando alcançar a maior 
vantajosidade.  
15.1.1. A disputa será realizada por ltem, sendo os preços registrados em ata, pelo valor unitário do item. 
15.1.2. A proposta final para o Item não poderá conter item com valor superior ao estimado pela Administração, sob pena de 
desclassificação, independentemente do valor total do Item, devendo o licitante, readequar o valor do Item aos valores 
constantes no mapa de preços.  
15.1.3. Na fase de lances, o lance final deverá atingir preço igual ou inferior ao limite máximo constante daquele Termo de 
Referência; Caso não seja realizada a fase de lances, o licitante que cotou na proposta escrita o menor preço deverá reduzi-
lo a um valor igual ou inferior ao limite máximo do referido Termo de Referência.  
15.1.4. Se a proposta de menor preço não for aceitável, ou, ainda, se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o(a) 
pregoeiro(a) examinará a proposta subsequente, verificando sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a este edital.  
15.1.5. O licitante remanescente que esteja enquadrado no percentual estabelecido no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº 
123/2006, no dia e hora designados pelo(a) pregoeiro(a), será convocado na ordem de classificação, no “chat de 
mensagem”, para ofertar novo lance inferior ao melhor lance registrado, para, no prazo de 05 (cinco) minutos, utilizar-se do 
direito de preferência. 
 
16.0. DA DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS 
16.1. As propostas serão desclassificadas quando apresentadas em condições ilegais, com omissões, ou conflitos com as 
exigências deste edital.  
16.1.1. Com preços superiores dos ITENS aos constantes no Termo de Referência no processo em epígrafe, após a fase de 
lances ou comprovadamente inexequíveis.  
16.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema. 
 
17.0. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  
17.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao(a) pregoeiro(a), até 3 (três) 
dias úteis anteriores à data fixada para abertura das propostas, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço 

cplouricuri@hotmail.com, informando o número deste pregão no Portal de Compras, através do Site 
www.portaldeouricuri.com.br e o órgão interessado.  
17.2. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão Social e nome do 
representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as informações para 
contato (endereço completo, telefone e e-mail).  
17.3. Os esclarecimentos serão prestados pelo(a) pregoeiro(a), por escrito, por meio de e-mail àqueles que enviaram 
solicitações.  
17.4. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o presente 
edital, mediante petição por escrito, por meio eletrônico, através do Portal de Compras no Site 

www.portaldeouricuri.com.br, ou pelo e-mail cplouricuri@hotmail.com.  
17.5. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos interessados.  
17.6. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a esse Edital tal como se dele fizessem parte, 
vinculando a Administração e os licitantes.  
17.7. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, 
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas.  
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17.8. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou subscritas por representante não 
habilitado legalmente exceto se tratar de matéria de ordem pública.  
17.9. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao(à) Pregoeiro(a) decidir sobre a mesma no prazo de 2 (dois) 
dias úteis, contado da data de recebimento desta.  
17.10. Acolhida a impugnação contra o edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto se a alteração 
não afetar a formulação das propostas. 
 
18.0. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
18.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso, em 
campo próprio do Portal de Compras, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões por 
escrito, por meio eletrônico, através do Portal de Compras no Site www.portaldeouricuri.com.br, ou pelo e-mail 
cplouricuri@hotmail.com. Os demais licitantes ficam desde logo convidados a apresentar contrarrazões dentro de igual 
prazo, que começará a contar a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos.  
18.2. Não serão conhecidos os recursos intempestivos e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 
identificado no processo licitatório para responder pelo proponente.  
18.3. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto no 
item 18.1 deste edital, importará na decadência desse direito e o(a) Pregoeiro(a) estará autorizado a adjudicar o objeto ao 
licitante declarado vencedor.  
18.4 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  
18.5. A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento aos licitantes, no endereço eletrônico 
constante no subitem 2.2, deste edital.  
 
19.0. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  
19.1. A adjudicação dar-se-á pelo(a) pregoeiro(a) quando não ocorrer interposição de recursos. Caso contrário, a 
adjudicação ficará a cargo da autoridade competente.  
19.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da 
adjudicação do objeto ao vencedor.  
19.3. No caso de interposição de recurso, sendo a adjudicação da competência do titular da origem desta licitação, decidido 
o recurso, este homologará o julgamento do(a) pregoeiro(a) e adjudicará o objeto ao vencedor. 
19.4. O titular da origem desta licitação se reserva ao direito de não homologar ou revogar o presente processo por razões 
de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e mediante fundamentação escrita.  
19.5. O sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências 
relevantes. 
 
20.0. DAS CONDIÇÕES PARAFORMALIZAÇÃO E ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL,  

20.1 - Após a homologação do resultado da presente licitação será lavrado Termo Contratual e convocado o vencedor para 
sua assinatura no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da sua convocação, ocasião em que será 
verificada sua regularidade perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil (Certidão de Débitos Relativos às 
Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, e Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e 
á Divida Ativa da UniãoPGFN/RFB), instituto Nacional do Seguro Social - INSS (através da Certidão Negativa de Débito- 
CND) e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. (CEF). 

20.2 - O Termo Contratual deverá ser assinado na Secretaria Municipal Diversa, por representante legal, diretor ou sócio da 
empresa, devidamente acompanhado de procuração ou contrato social e cédula de identificação.  

20.3 - O não cumprimento do disposto no item anterior sujeitará a empresa vencedora ao disposto nos artigos 64 a 81 da Lei 
n° 8.666/93 e ao pagamento de multa de 5% (cinco) sobre o valor a ser registrado no Termo Contratual.  

20.4 - O licitante que injustificadamente, não apresentar documentação exigida para o certame, apresentar declaração falsa, 
não assinar o Termo Contratual, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do ajustado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das 
demais cominações legais. 
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21.0. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
21.1. As obrigações estipuladas para a Contratada são as previstas na Minuta do Contrato, Anexo IV do presente Edital.  
 
22.0. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
22.1. As obrigações estipuladas para a Contratante são as previstas na Minuta do Contrato, Anexo IV do presente Edital. 
 
23.0. DA ENTREGA/EXECUÇÃO, RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
23.1. Os critérios de aceitação do objeto estão previstos no Termo de Referência.  
 
23.2. Quanto à entrega/execução:  
23.2.1. O objeto contratual deverá ser entregue/executado em conformidade com as especificações estabelecidas no Termo 
de Referência, Anexo I deste Edital, devendo ser observadas as previsões contidas no Instrumento de Contrato.  
23.2.2. O prazo de entrega/execução do objeto a ser adquirido/contratado, está devidamente estabelecido no Anexo I - 
Termo de Referência, assim como no Anexo IV - Minuta do Contrato.  
23.2.3. A responsabilidade administrativa pelo recebimento do objeto será exclusiva do servidor autorizado pelo órgão 
participante, encarregado de acompanhar a execução do processo de entrega/execução e recebimento do objeto contratado, 
conforme art. 67 da Lei nº 8.666/93.  
23.2.4. O objeto deverá ser entregue/executado rigorosamente de acordo com as especificações estabelecidas no Anexo I - 
Termo de Referência deste Edital, bem como na proposta vencedora, sendo que a não observância destas condições, 
implicará na não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da contratada.  
23.2.5. A Contratante designará um servidor/comissão, cujo propósito será o acompanhamento da entrega/execução e a 
conferência desta com as especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência. Caso o objeto esteja em desacordo 
com as especificações exigidas, o recebimento do mesmo será rejeitado. 
23.3. Quanto ao recebimento:  
23.3.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as 
especificações do Edital, proposta, da nota de empenho, da ata de registro de preços e do contrato, devendo ser feito por 
servidor do órgão gestor/órgão participante, do setor que procederá a conferência. 
23.3.2. DEFINITIVAMENTE, mediante recibo, após verificação da qualidade e da quantidade do objeto, por servidor do setor 
do órgão que procederá a conferência, certificando-se de que todas as condições, qualidade e quantidade estabelecidas 
foram atendidas nos termos contratuais, sem defeitos ou imperfeições e consequente aceitação das notas fiscais (“atesto” na 
nota fiscal), devendo haver rejeição no caso de desconformidade.  
23.3.3. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos produtos/execução dos serviços que estiverem em 
desacordo com as especificações exigidas.  
23.3.4. A Contratada deverá providenciar a troca/substituição do produto/serviço rejeitado, no prazo máximo de 72 (setenta e 
duas) horas, a contar do registro da ocorrência.  
23.3.5. A eventual rejeição do produto/serviço, por estar em desacordo com as especificações, não justificará possível atraso 
no prazo de entrega/execução fixado, sujeitando-se a licitante vencedora às sanções previstas. 
 
24.0. DO PAGAMENTO 
24.1. O pagamento será efetuado pela Administração obedecidas as requisições, em moeda corrente, conforme o valor 
apresentado na fatura correspondente e certificado pelo setor competente, limitando-se o desembolso máximo em 
conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros, em prazo não superior a 30 (trinta) dias. 
24.2. O pagamento será efetuado através de Transferência Bancária.  
 
25.0. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
25.1. O licitante, que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata ou o Contrato oriundos 
desta licitação, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido 
de licitar e contratar com o Município e será descredenciado no Cadastro de Fornecedores deste Órgão, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais 
cominações legais. 
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25.2. A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução total ou parcial do contrato, erro 
de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações 
prestadas, garantida a prévia defesa: 
I - advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei nº 8.666/93, poderá ser aplicada nos seguintes casos: 
a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação; 
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Contratante, desde que não 
caiba a aplicação de sanção mais grave. 
II - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Federais, por 
meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela 
Contratante); 
a) de 1% (um por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por dia de atraso na prestação dos serviços ou 
indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% (dez por cento) do mesmo valor; 
b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por infração a qualquer cláusula ou condição do 
contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na reincidência; 
c) de 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exercício, pela recusa em corrigir qualquer serviço rejeitado, 
caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da comunicação 
formal da rejeição; 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 
2 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do 
ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior. 
25.3. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantida nos 
prazos de 5 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 27.2 supra e 10 (dez) dias corridos para 
a sanção prevista no inciso IV do mesmo item. 
25.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a contar da notificação 
ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a 
que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado 
administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os 
encargos correspondentes. 
25.5. As sanções previstas nos incisos III e IV do item 25.2 supra, poderão ser aplicadas às empresas que, em razão do 
contrato objeto desta licitação: 
I - praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 
II - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilícitos praticados; 
III - sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. 
25.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 25.2 supra poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II do 
mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
25.7. A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis 
a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita à multa de 5% (cinco por cento) do valor total adjudicado, 
sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida. 
25.8. As sanções previstas no item 25.7 supra não se aplicam às demais licitantes que, apesar de não vencedoras, venham 
a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 
comunicarem seu desinteresse. 
 
28.0. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
28.1. Esta licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a autoridade competente revogá-la por razões de 
interesse público, anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante decisão devidamente 
fundamentada, sem quaisquer reclamações ou direitos à indenização ou reembolso.  
28.2. É facultada ao(a) pregoeiro(a) ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documentos 
que deveriam constar originariamente na proposta e na documentação de habilitação.  
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28.3. O descumprimento de prazos estabelecidos neste edital e/ou pelo(a) pregoeiro(a) ou o não atendimento às solicitações 
ensejará DESCLASSIFICAÇÃO ou INABILITAÇÃO.  
28.4. Toda a documentação fará parte dos autos e não será devolvida ao licitante, ainda que se trate de originais.  
28.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-ão os dias de início e incluir-se-ão os dias de 
vencimento. Os prazos estabelecidos neste edital se iniciam e se vencem somente em dias úteis.  
28.6. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 
qualquer fase da licitação.  
28.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não implicará no afastamento do licitante, desde que seja 
possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.  
28.8. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia autenticada 
por cartório competente ou por servidor da Administração, mediante vistas ao original. Caso esta documentação tenha sido 
emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.  
28.9. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da 
perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  
28.10. Todas e quaisquer comunicações com o(a) pregoeiro(a) deverão se dar por escrito, com o devido protocolo com sede 
na Comissão Permanente de Licitação, via e-mail institucional cplouricuri@hotmail.com, ou no próprio chat do Portal de 
Compras no Site www.portaldeouricuri.com.br “sala virtual” onde estará acontecendo o certame. 
28.11. Fica terminantemente proibido ao(a) pregoeiro(a) prestar quaisquer informações sobre o pregão já publicado e/ou em 
andamento, sob qualquer hipótese ou pretexto usando telefonia fixa ou móvel, como forma de garantir a lisura do certame. 
28.12. Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) pregoeiro(a), nos termos da legislação pertinente. 
28.13. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa.  
28.14. A apresentação, por parte dos licitantes, de DECLARAÇÃO FALSA relativa ao cumprimento dos requisitos de 
habilitação, aos impedimentos de participação ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte 
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital, e art. 37 da Lei Complementar nº 123/2006, independentemente da 
adoção de providências quanto à responsabilização penal.  
28.15. Serão consideradas como NÃO apresentadas as declarações, não assinadas pelo representante legal das empresas 
ou seu procurador, considerando-se, diante da ausência de assinatura, desclassificada a proposta ou inabilitada a empresa, 
conforme a fase em que a declaração deva ser apresentada.  
28.16. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da Comarca de 
OURICURI, Estado de Pernambuco.  
 
29.0. DOS ANEXOS 
29.1. Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte:  
Anexo I - Termo de Referência  
Anexo II - Formulário de Proposta de Preços  
Anexo III - Modelo de Declaração Relativa ao Trabalho de Empregado Menor  
Anexo IV - Minuta do Contrato  

 
OURICURI/PE, 18 de janeiro de 2023. 

 
_________________________________________ 

José Adriano Pereira Filho 
Pregoeiro Oficial 

mailto:cplouricuri@hotmail.com
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1.1.1 - AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
OURICURI/PE. 
 
1.2 – UNIDADE REQUISITANTE  
1.2.1 - Secretaria Municipal de Educação. 
 
1.3 – FORNECIMENTO 
1.3.1. Aquisição Parcelada. 
 
1.4 - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO E DO CRÍTÉRIO DE JULGAMENTO  
1.4.1 - Para a aquisição deste objeto será adotada a modalidade de licitação denominada PREGÂO, em sua forma 
ELETRÔNICA, a qual observará os preceitos de direito público e, Decreto Federal nº 10.024/2019, subsidiariamente pela Lei 
Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, ao que determina a Lei Complementar n°123/2006 e Lei Complementar nº 
147/2014 e outras normas aplicáveis à espécie. 
1.4.2 - Para o julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observando todas as 
condições definidas no edital e seus anexos. 
1.4.3 - A disputa será realizada POR ITEM. 
1.4.4 - A proposta final para o item não poderá conter item com valor superior ao estimado pela administração, sob pena de 
desclassificação, independentemente do valor total do Item. 
 
2 - JUSTIFICATIVAS 
2.1 - DA NECESSIDADE 
2.1.1 – Essa solicitação se faz necessária devido à necessidade de fornecimento de Merenda Escolar ofertada nas escolas e 
creches da Rede Municipal de Ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2023, conforme preceitua a 
legislação vigente.  
2.2 – 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 Ouricuri, 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.  
2.3 – Conforme estimativa do número de matriculados, a partir de dados extraídos do Censo Escolar 2022, e utilizando-se 
metodologia de consumo per capita, chegou-se aos quantitativos relacionados no TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
2.4 – DA DESCRIÇÃO DOS ITENS 
2.4.1 - A empresa a ser contratada, deverá fornecer os produtos conforme descrição na planilha abaixo: 
 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND 
QTDE 
TOTAL 

MÉDIA R$ 
UNIT. 

MÉDIA R$ 
TOTAL  

LC 123/06 

1 

ACHOCOLATADO EM PÓ – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FONTE 
DE 7 VITAMINAS, ENRIQUECIDO COM FERRO E ZINCO. 
INSTANTÂNEO, A BASE DE CACAU E AÇÚCAR, DEVE SER 
PREPARADO COM INGREDIENTES SÃOS E LIMPOS DE PRIMEIRA 
QUALIDADE, TENDO APARÊNCIA DE PÓ FINO, HOMOGÊNEO, COR 
MARROM, ODOR CARACTERÍSTICO, SABOR PRÓPRIO. 
EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO, 
LEITOSO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO. PACOTES DE 400 G. 

UND 6000 9,55 57.300,00 
EXCLUSIVA 
ME/EPP/MEI 
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2 
AÇÚCAR TIPO CRISTAL, EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO, 
CONTENDO 01KG, COM NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO 
COMPETENTE, CONSTANDO O PRAZO DE VALIDADE.)  

KG 6000 5,99 35.940,00 
EXCLUSIVA 
ME/EPP/MEI 

3 
ADOÇANTE DIETÉTICO ARTIFICAL LÍQUIDO EM EMBAGEM DE 
100ML 

UND 30 7,18 215,40 
EXCLUSIVA 
ME/EPP/MEI 

4 

ALHO - BULBO INTEIRO, NACIONAL, BOA QUALIDADE, FIRME E 
INTACTO, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, 
PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO 
UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE 
SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS 

KG 1000 29,48 29.480,00 
EXCLUSIVA 
ME/EPP/MEI 

5 

ARROZ PARBOILIZADO CLASSE LONGO FINO, TIPO 1 EM PACOTES 
(EMBALAGEM PRIMÁRIA) TRANSPARENTES E RESISTENTES DE 
MATERIAL POLIETILENO ATÓXICO COM IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO, PESO LÍQUIDO DE 1 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 150 DIAS 
DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO 

KG 11250 6,52 73.350,00 
AMPLA 

DISPUTA 

6 

ARROZ PARBOILIZADO CLASSE LONGO FINO, TIPO 1 EM PACOTES 
(EMBALAGEM PRIMÁRIA) TRANSPARENTES E RESISTENTES DE 
MATERIAL POLIETILENO ATÓXICO COM IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO, PESO LÍQUIDO DE 1 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 150 DIAS 
DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO 

KG 3750 6,52 24.450,00 
COTA 

RESERVADA 
ME/EPP/MEI 

7 

ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL ARROZ PARBOILIZADO 
INTEGRAL CLASSE LONGO FINO TIPO 1, GRÃOS LIMPOS E 
INTEIROS, EMBALAGEM EM PACOTE DE 1KG, PLÁSTICO, ATÓXICO, 
TRANSPARENTE COM AS DEVIDAS INFORMAÇÕES DO PRODUTO: 
DATA DE VALIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E INFORMAÇÃO 
NUTRICIONAL. FECHADO, TERMOSSOLDADO, DEVENDO 
OBEDECER À LEGISLAÇÃO VIGENTE. PRAZO MÍNIMO DE 
VALIDADE DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA 

KG 100 12,63 1.263,00 
EXCLUSIVA 
ME/EPP/MEI 

8 

BISCOITO POPULAR DOCE TIPO MARIA EM EMBALAGEM 350G (3X1 
EMBALAGEM SECUNDÁRIA) TRANSPARENTE E RESISTENTE DE 
MATERIAL DE POLIETILENO ATÓXICO , PACOTES DE 350G (3 X 1). 
COM 0% DE GORDURA TRANS. VALIDADE MÍNIMA DE 150 DIAS DA 
DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. 

PCT 8000 7,05 56.400,00 
EXCLUSIVA 
ME/EPP/MEI 

9 

BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA, BISCOITO DE LEITE TIPO 
ROSQUINHA FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS, SÃS E 
LIMPAS. SERÃO REJEITADOS OS BISCOITOS MAL COZIDOS, 
BISCOITOS MUITO QUEBRADOS, QUEIMADO OU TOSTADO. 
EMBALAGENS: EM PACOTE DE 400 GRAMAS, COM DATA DE 
VALIDADE IMPRESSA NO RÓTULO DE FORMA LEGÍVEL. O 
PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES 
A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE 

PCT 15000 6,70 100.500,00 
AMPLA 

DISPUTA 

10 

BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA, BISCOITO DE LEITE TIPO 
ROSQUINHA FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS, SÃS E 
LIMPAS. SERÃO REJEITADOS OS BISCOITOS MAL COZIDOS, 
BISCOITOS MUITO QUEBRADOS, QUEIMADO OU TOSTADO. 
EMBALAGENS: EM PACOTE DE 400 GRAMAS, COM DATA DE 
VALIDADE IMPRESSA NO RÓTULO DE FORMA LEGÍVEL. O 
PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES 
A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE 

PCT 5000 6,70 33.500,00 
COTA 

RESERVADA 
ME/EPP/MEI 

11 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER EM EMBALAGEM DE 
350G (3X1 EMBALAGEM SECUNDÁRIA) TRANSPARENTE E 
RESISTENTE DE MATERIAL DE POLIETILENO ATÓXICO , PACOTES 
DE 350G (3 X 1). COM 0% DE GORDURA TRANS. VALIDADE MÍNIMA 
DE 150 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO 

PCT 8000 6,45 51.600,00 
EXCLUSIVA 
ME/EPP/MEI 

12 

 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL. 
INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE 
TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA 
VEGETAL (SOJA*, PALMA), AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO DE MILHO*, 
SAL, AÇÚCAR, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTOS QUÍMICOS 
BICARBONATO DE AMÔNIO (INS 503II) E BICARBONATO DE SÓDIO 
(INS 500II), ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO (INS 270), MELHORADOR 
DE FARINHA PROTEASE (INS **** I), AROMATIZANTE. EMBALAGEM 
DUPLA DE POLIPROPILENO, RESISTENTE, ATÓXICA, LACRADA, 
CONTENDO DE 350G 

PCT 100 9,24 924,00 
EXCLUSIVA 
ME/EPP/MEI 
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13 

CAFÉ DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SELO DA ABIC, ISENTO DE 
GRÃOS PRETO-VERDES OU FERMENTADOS E CRUS, S/AMARGOR, 
TORRADO E MOÍDO, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICOS DE 
REGULAR A INTENSO, CONTENDO IMPUREZAS MÁXIMO DE 1%, 
OUTROS PRODUTOS 0% E UMIDADE ATE 5%, ACONDICIONADO EM 
EMBALAGEM A VÁCUO DE 250G.VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO 
CONTANDO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO)   

PCT 1000 11,67 11.670,00 
EXCLUSIVA 
ME/EPP/MEI 

14 
COLORÍFICO NATURAL DE 1A QUALIDADE À BASE DE FUBÁ DE 
MILHO, URUCUM E ÓLEO DE SOJA, SEM SAL, PACOTE COM 100G 

PCT 8000 2,60 20.800,00 
 EXCLUSIVA 
ME/EPP/MEI 

15 CONDIMENTO TIPO - COMINHO EM PÓ EMBALAGEM COM 100G UND 5000 5,70 28.500,00 
EXCLUSIVA 
ME/EPP/MEI 

16 

MISTURA À BASE DE MILHO (CREMOGEMA) - PARA O PREPARO DE 
MINGAU SABORES BAUNILHA, CHOCOLATE E MORANGO COM 
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE 
FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPO CREMOGEMA. EMBALAGEM DE 
200G CADA. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 
MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 

PCT 900 5,36 4.824,00 
EXCLUSIVA 
ME/EPP/MEI 

17 

MOLHO DE TOMATE, EMBALAGEM ALUMINADO DE 340G, 
CONTENDO EM SUA ROTULAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, 
ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO 
NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE. 

UND 6000 4,53 27.180,00 
EXCLUSIVA 
ME/EPP/MEI 

18 
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, GRANDE, INTEIRO, SEM EXCESSO 
DE IMPUREZAS, INSETOS OU MOFO, PACOTE DE 1KG 

KG 4000 11,19 44.760,00 
EXCLUSIVA 
ME/EPP/MEI 

19 

FLOCÃO DE MILHO - FARINHA DE MILHO FLOCADA, PACOTE COM 
500G.), EM FARDOS COM 30 PACOTES. NÃO CONTÉM GLÚTEN.  
ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA. ALMOFADA DE 500G E COM 
VALIDADE VALIDADE:  6 MESES A PARTIR DA DATA DE 
FABRICAÇÃO.  

PCT 22500 3,03 68.175,00 
AMPLA 

DISPUTA 

20 

FLOCÃO DE MILHO - FARINHA DE MILHO FLOCADA, PACOTE COM 
500G.), EM FARDOS COM 30 PACOTES. NÃO CONTÉM GLÚTEN.  
ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA. ALMOFADA DE 500G E COM 
VALIDADE VALIDADE:  6 MESES A PARTIR DA DATA DE 
FABRICAÇÃO.  

PCT 7500 3,03 22.725,00 
COTA 

RESERVADA 
ME/EPP/MEI 

21 

IOGURTE INTEGRAL, COM MORANGO, ACONDICIONADO EM 
EMBALAGEM PRIMÁRIA DE POLIETILENO TIPO FRASCO, 
CONTENDO APROXIMADAMENTE 900ML DE VOLUME LÍQUIDO. 
DEVE CONTER NOS INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR, 
PREPARADO DE FRUTA ( ÁGUA, FRUTOSE, POLPA DE FRUTA, 
AMIDO MODIFICADO, ESPESSANTE GOMA XANTANA, 
AROMATIZANTES, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, CONSERVADOR 
SORBATO DE POTÁSSIO E CORANTE ARTIFICIAL AZORRUBINA), 
LEITE EM PÓ DESNATADO, AMIDO MODIFICADO, FRUTOSE, 
FERMENTO LÁCTEO E ESTABILIZANTE PECITINA. 
ACONDICIONADO EM EXTERNAMENTE OS DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, 
INGREDIENTES, NÚMERO DO LOTE E DATA DE VALIDADE. O 
PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES 
A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE.  

UND 15000 12,81 192.150,00 
AMPLA 

DISPUTA 

22 

IOGURTE INTEGRAL, COM MORANGO, ACONDICIONADO EM 
EMBALAGEM PRIMÁRIA DE POLIETILENO TIPO FRASCO, 
CONTENDO APROXIMADAMENTE 900ML DE VOLUME LÍQUIDO. 
DEVE CONTER NOS INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR, 
PREPARADO DE FRUTA ( ÁGUA, FRUTOSE, POLPA DE FRUTA, 
AMIDO MODIFICADO, ESPESSANTE GOMA XANTANA, 
AROMATIZANTES, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, CONSERVADOR 
SORBATO DE POTÁSSIO E CORANTE ARTIFICIAL AZORRUBINA), 
LEITE EM PÓ DESNATADO, AMIDO MODIFICADO, FRUTOSE, 
FERMENTO LÁCTEO E ESTABILIZANTE PECITINA. 
ACONDICIONADO EM EXTERNAMENTE OS DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, 
INGREDIENTES, NÚMERO DO LOTE E DATA DE VALIDADE. O 
PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES 
A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE.  

UND 5000 12,81 64.050,00 
COTA 

RESERVADA 
ME/EPP/MEI 

23 LEITE EM PÓ -PRODUTO DESIDRATADO, INSTANTÂNEO, PCT 30000 6,87 206.100,00 AMPLA 
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INTEGRAL, EMBALAGEM RESISTENTE, METALIZADA, ATÓXICO, 
HERMETICAMENTE FECHADA DE 200G. DILUIÇÃO, TEOR DE 
UMIDADE E FORMA DE PREPARO RELATADO NA EMBALAGEM, 
SABOR SEM RANÇO E CARACTERÍSTICO DO PRODUTO ORIGINAL. 
LIVRE DE IMPUREZAS, INSETOS OU MICROORGANISMOS QUEM 
POSSAM TORNÁ-LO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO OU 
COMPROMETER O ARMAZENAMENTO. VALIDADE MÍNIMA DE 180 
DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. DEVE TER INFORMAÇÕES 
NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM CONFORME O MINISTÉRIO.)  

DISPUTA 

24 

LEITE EM PÓ -PRODUTO DESIDRATADO, INSTANTÂNEO, 
INTEGRAL, EMBALAGEM RESISTENTE, METALIZADA, ATÓXICO, 
HERMETICAMENTE FECHADA DE 200G. DILUIÇÃO, TEOR DE 
UMIDADE E FORMA DE PREPARO RELATADO NA EMBALAGEM, 
SABOR SEM RANÇO E CARACTERÍSTICO DO PRODUTO ORIGINAL. 
LIVRE DE IMPUREZAS, INSETOS OU MICROORGANISMOS QUEM 
POSSAM TORNÁ-LO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO OU 
COMPROMETER O ARMAZENAMENTO. VALIDADE MÍNIMA DE 180 
DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. DEVE TER INFORMAÇÕES 
NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM CONFORME O MINISTÉRIO.)  

PCT 10000 6,87 68.700,00 
COTA 

RESERVADA 
ME/EPP/MEI 

25 

LEITE EM PÓ DESNATADO (EMBALAGEM COM 200 G, COM DADOS 
DE IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA 
DE FABRICAÇAO, PRAZO DE VALIDADE E DE ACORDO COM AS 
NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS. O 
PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE 
E/OU MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. CARACTERÍSTICAS: A) 
ORGANOLÉPTICAS: ASPECTO PÓ UNIFORME SEM GRÂNULOS; 
COR BRANCO AMARELADA; ODOR E SABOR AGRADÁVEL, NAO 
RANÇOSO, SEMELHANTE AO DO LEITE FLUIDO; B) FÍSICO 
QUÍMICAS PROTEÍNA MÍNIMO 20 %; GORDURA 0%; UMIDADE 
MÁXIMO 3,5 %; ACIDEZ EM SÓLIDOS NAO GORDUROSOS MÁXIMO 
18 % ; SOLUBILIDADE MÍNIMO 98 %; AMIDO AUSÊNCIA; SORO 
AUSÊNCIA; C) MICROBIOLÓGICAS SALMONELLA EM 25 G 
AUSÊNCIA COLIFORMES A 45 C MÁXIMO 10/G STAPHYLOCOCCUS 
COAGULASE ( + ) MÁXIMO 10 (2)/G BACILLUS CERENS MÁXIMO 5 X 
10 (3)/G E) MICROSCÓPICAS - SUJIDADES, LARVAS E PARASITAS 

PCT 200 9,31 1.862,00 
EXCLUSIVA 
ME/EPP/MEI 

26 

LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE(LEITE INTEGRAL, ZERO LACTOSE, 
EMB 200 G, ENZIMA LACTOSE, VITAMINAS (A, D E C) E MINERAIS 
(FERRO E ZINCO) E ESTABILIZANTES TRIFOSFATO DE SÓDIO, 
MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE 
SÓDIO) 

LATA 200 28,55 5.710,00 
EXCLUSIVA 
ME/EPP/MEI 

27 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, MASSA DE SÊMOLA 
PASTEURIZADA, FINA, AMARELO CLARO, À BASE DE FARINHA DE 
TRIGO, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO DE 1A 
QUALIDADE, TEMPO DE COZIMENTO 7 A 9 MIN, PACOTE DE 500G. 

PCT 18750 3,47 65.062,50 
AMPLA 

DISPUTA 

28 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, MASSA DE SÊMOLA 
PASTEURIZADA, FINA, AMARELO CLARO, À BASE DE FARINHA DE 
TRIGO, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO DE 1A 
QUALIDADE, TEMPO DE COZIMENTO 7 A 9 MIN, PACOTE DE 500G. 

PCT 6250 3,47 21.687,50 
COTA 

RESERVADA 
ME/EPP/MEI 

29 

MACARRÃO INTEGRAL: MACARRÃO ESPAGUETE INTEGRAL. 
INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E GLÚTEN DE 
TRIGO. ALÉRGICOS PODE CONTER DERIVADO DE TRIGO E PODE 
CONTER OVOS, SOJA, CENTEIO, CEVADA E AVEIA. CONTEM 
GLÚTEM. EMBALAGEM: PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE, 
BEM VEDADA, CONTENDO 500G, ISENTO DE QUALQUER 
SUBSTÂNCIA ESTRANHA OU NOCIVA. PRAZO DE VALIDADE 
MÍNIMO 03 MESES À PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONTEM 
GLÚTEN 

PCT 100 7,82 782,00 
EXCLUSIVA 
ME/EPP/MEI 

30 
MARGARINA CREMOSA COM SAL, 500G, EMBALADA EM POTE DE 
PVC, COM SELO DO SIF, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO 
COMPETENTE, CONSTANDO O PRAZO DE VALIDADE.)  

UND 3000 8,88 26.640,00 
EXCLUSIVA 
ME/EPP/MEI 

31 

MILHO MUNGUZA - MILHO PARA MUNGUNZÁ, CLASSE AMARELA 
DESPELICULADA, TIPO I ( EMB. C/500G), ACONDICIONADO EM 
SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE, FECHADO 
HERMETICAMENTE. SEM FUNGOS OU PARASITAS MICRO E 

PCT 8000 3,25 26.000,00 
EXCLUSIVA 
ME/EPP/MEI 
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MACROSCOPICO. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM, DE FORMA 
LEGÍVEL, OS DADOS DO FABRICANTE, A DATA DE FABRICAÇÃO E 
PRAZO DE VALIDADE NO RECEBIMENTO CORRESPONDENTE A, 
NO MINIMO, 1/3 DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE. 

32 

ÓLEO DE SOJA - EMBALAGEM DE 900ML, PLÁSTICO(PET) ÓLEO DE 
SOJA COMESTÍVEL REFINADO, OBTIDO DE ESPÉCIE VEGETAL, 
ISENTO DE RANÇO E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS, ENRIQUECIDO 
COM VITAMINAS A, D, E E K, VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS A 
PARTIR DA DATA DA ENTREGA. CONTENDO INFORMAÇÕES 
NUTRICIONAIS CONFORME O MINISTÉRIO.)  

UND 3000 9,19 27.570,00 
EXCLUSIVA 
ME/EPP/MEI 

33 

OVO DE GALINHA TIPO BRANCO - TAMANHO MÉDIO, BANDEJA 
COM 30 UNIDADES - INTEGROS, SEM IMPERFEIÇÕES, LIVRE DE 
IMPUREZAS, SUJIDADES, PARASITAS OU OUTRAS SUBSTÂNCIAS 
QUE TORNEM IMPRÓPRIOS PARA O CONSUMO. 

BDJ 3750 23,09 86.587,50 
AMPLA 

DISPUTA 

34 

OVO DE GALINHA TIPO BRANCO - TAMANHO MÉDIO, BANDEJA 
COM 30 UNIDADES - INTEGROS, SEM IMPERFEIÇÕES, LIVRE DE 
IMPUREZAS, SUJIDADES, PARASITAS OU OUTRAS SUBSTÂNCIAS 
QUE TORNEM IMPRÓPRIOS PARA O CONSUMO. 

BDJ 1250 23,09 28.862,50 
COTA 

RESERVADA 
ME/EPP/MEI 

35 

PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA SABOR CARNE: PACOTE DE 
400G CADA. EMBALAGEM EM SACOS PLÁSTICOS DE NO MÍNIMO 
120 (CENTO E VINTE) DIAS. INGREDIENTES: PROTEÍNA 
TEXTURIZADA DE SOJA E CORANTE DE CARAMELO. A 
EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, 
QUANTIDADE DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE 
VALIDADE 

PCT 2000 9,33 18.660,00 
 EXCLUSIVA 
ME/EPP/MEI 

36 

SAL REFINADO DE MESA, IODADO - ESPECIFICAÇÃO: SAL 
REFINADO DE MESA, IODADO. CLORETO DE SÓDIO EXTRAÍDO DE 
FONTES NATURAIS, RECRISTALIZADO, COM TEOR MÍNIMO DE 
98,5% DE CLORETO DE SÓDIO SOBRE A SUBSTÂNCIA SECA, 
ADICIONADO DE ANTIUMECTANTE E IODO. CARACTERÍSTICAS 
SENSORIAIS: APARÊNCIA: CRISTAIS DE GRANULAÇÃO UNIFORME, 
NÃO DEVENDO ESTAR PEGAJOSO OU EMPEDRADO; COR: 
BRANCA; ODOR: INODORO; SABOR: CARACTERÍSTICO (SALINO). 
EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE, 
TERMOSSOLDADO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 1 KG.) 

KG 1500 1,91 2.865,00 
EXCLUSIVA 
ME/EPP/MEI 

37 

SARDINHA EM CONSERVA PREPARADA COM PESCADO FRESCO 
LIMPO EVISCERADA COZIDO. IMERSA EM ÓLEO COMESTÍVEL, 
ACONDICIONADA EM RECIPIENTE, VEDADE HERMETICAMENTE E 
LIMPO, CONTENDO 125G PESO LÍQUIDO DRENADO, EMBALGEM 
DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO 
E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Nº DE LOTE, DATA 
DE VALIDADE QTDE DO PRODUTO, VALIDADE MÍNIMA DE 06 
MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO E SELO DE INSPEÇÃO 
FEDERAL. 

LATA 18750 6,32 118.500,00 
AMPLA 

DISPUTA 

38 

SARDINHA EM CONSERVA PREPARADA COM PESCADO FRESCO 
LIMPO EVISCERADA COZIDO. IMERSA EM ÓLEO COMESTÍVEL, 
ACONDICIONADA EM RECIPIENTE, VEDADE HERMETICAMENTE E 
LIMPO, CONTENDO 125G PESO LÍQUIDO DRENADO, EMBALGEM 
DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO 
E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Nº DE LOTE, DATA 
DE VALIDADE QTDE DO PRODUTO, VALIDADE MÍNIMA DE 06 
MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO E SELO DE INSPEÇÃO 
FEDERAL. 

LATA 6250 6,32 39.500,00 
COTA 

RESERVADA 
ME/EPP/MEI 

39 

SUCO CONCENTRADO DE ACEROLA, CAJU, GOIABA  -
APRESENTACAO: LIQUIDO, SABOR: ACEROLA, TIPO: NATURAL, 
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CONCENTRADO, RENDIMENTO 
MINIMO, 1 PARTE DE SUCO DESCRICAO COMPLEMENTAR: DE 1ª 
QUALIDADE, EMBALAGEM COM 500 ML COM RENDIMENTO MINIMO 
DE 5 LITROS PARA CADA 500 ML. VALIDADE MINIMA DE 6 ( SEIS) 
MESES NA DATA DA ENTREGA 

UND 9000 5,91 53.190,00 
EXCLUSIVA 
ME/EPP/MEI 

40 
VINAGRE DE ÁLCOOL, GARRAFA, COM 500ML. EMBALADO EM 
GARRAFAS DE PVC TRANSPARENTE, COM NUMERO DE 
REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, CONSTANDO O PRAZO DE 

UND 1000 5,76 5.760,00 
EXCLUSIVA 
ME/EPP/MEI 
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VALIDADE.) 

41 

CARNE BOVINA TIPO ACÉM (SEM OSSO) – CARNE VERMELHA 
BOVINA CONGELADA, LIVRE DE PARASITAS E DE QUAISQUER 
SUBSTÂNCIAS CONTAMINANTES, COM ASPECTO, COR, ODOR E 
SABOR PRÓPRIAS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS E OU 
PARDACENTAS. DEVERÁ SER UTILIZADA PARA A MONTAGEM DE 
UM MIX PARA GUISADO COM O PERCENTUAL MÁXIMO DE 10% DE 
SEBO, GORDURA DURA E OSSO, SEM APARAS OU CONTRA PESO 
E SEM ODOR DE RANÇO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 01 
KG., TRANSPARENTE E ATÓXICA 

KG 1000 32,16 32.160,00 
EXCLUSIVA 
ME/EPP/MEI 

42 

CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA QUALIDADE. CONGELADA E 
EMBALADA COM TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PELO MAPA, 
POR EXIGÊNCIAS LEGAIS, SEM ADIÇÃO DE CORANTES OU 
CONSERVANTES. PACOTES DE 500G, PERÍODO DE VALIDADE 3 
MESES 

PCT 13500 8,99 121.365,00 
AMPLA 

DISPUTA 

43 

CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA QUALIDADE. CONGELADA E 
EMBALADA COM TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PELO MAPA, 
POR EXIGÊNCIAS LEGAIS, SEM ADIÇÃO DE CORANTES OU 
CONSERVANTES. PACOTES DE 500G, PERÍODO DE VALIDADE 3 
MESES 

PCT 4500 8,99 40.455,00 
COTA 

RESERVADA 
ME/EPP/MEI 

44 

LINGUICA - DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM 
CARNE NAO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO 
NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA D E 
SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E 
REFRIGERACAO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE 
POLIETILENO 

 KG 1000 31,19 31.190,00 
EXCLUSIVA 
ME/EPP/MEI 

45 

COXA DE FRANGO EMBALADAS EM SACOS DE POLIETILENO 
TRANSPARENTE, ATOXICO, LIMPO, ACONDICIONADOS EM 
PACOTE, DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, 
INFORMACOES NUTRICIONAIS, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE 
DO PRODUTO, Nº DO REGISTRO NO SIF, SIE OU SIM, ADICAO DE 
AGUA MAXIMO, 6%, CONGELADO, NAO AMOLECIDO, NAO 
PEGAJOSO, 

KG 7500 14,17 106.275,00 
AMPLA 

/DISPUTA 

46 

COXA DE FRANGO EMBALADAS EM SACOS DE POLIETILENO 
TRANSPARENTE, ATOXICO, LIMPO, ACONDICIONADOS EM 
PACOTE, DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, 
INFORMACOES NUTRICIONAIS, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE 
DO PRODUTO, Nº DO REGISTRO NO SIF, SIE OU SIM, ADICAO DE 
AGUA MAXIMO, 6%, CONGELADO, NAO AMOLECIDO, NAO 
PEGAJOSO, 

KG 2500 14,17 35.425,00 
COTA 

RESERVADA 
ME/EPP/MEI 

47 

PEITO DE FRANGO EMBALADOS EM SACOS DE POLIETILENO 
TRANSPARENTE, ATOXICO, LIMPO, ACONDICIONADOS EM 
PACOTE, DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, 
INFORMACOES NUTRICIONAIS, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE 
DO PRODUTO, Nº DO REGISTRO NO SIF, SIE OU SIM, ADICAO DE 
AGUA MAXIMO, 6%, CONGELADO, NAO AMOLECIDO, NAO 
PEGAJOSO, 

KG 11250 18,51 208.237,50 
AMPLA 

DISPUTA 

48 

PEITO DE FRANGO EMBALADOS EM SACOS DE POLIETILENO 
TRANSPARENTE, ATOXICO, LIMPO, ACONDICIONADOS EM 
PACOTE, DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, 
INFORMACOES NUTRICIONAIS, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE 
DO PRODUTO, Nº DO REGISTRO NO SIF, SIE OU SIM, ADICAO DE 
AGUA MAXIMO, 6%, CONGELADO, NAO AMOLECIDO, NAO 
PEGAJOSO, 

KG 3750 18,51 69.412,50 
COTA 

RESERVADA 
ME/EPP/MEI 

49 
PÃO", TIPO SEDA INGREDIENTES 
FARINHATRIGO/FERMENTO/SAL/AÇÚCAR/MARGARINA E ÁGUA 
PESO 50 G PACOTE COM 10 UNIDADES 

PCT 12000 11,19 134.280,00 
AMPLA 

DISPUTA 

50 
PÃO", TIPO SEDA INGREDIENTES 
FARINHATRIGO/FERMENTO/SAL/AÇÚCAR/MARGARINA E ÁGUA 
PESO 50 G PACOTE COM 10 UNIDADES 

PCT 4000 11,19 44.760,00 
COTA 

RESERVADA 
ME/EPP/MEI 

51 

BOLO BACIA (MESCLADO LARANJA + CHOCOLATE) – 
INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO (ENRIQUECIDA COM FERRO, 
CÁLCIO E VITAMINAS DO COMPLEXO B), OVOS, AÇÚCAR, LEITE 
EM PÓ, MARGARINA E FERMENTO. ACONDICIONADO EM 

PCT 500 7,55 3.775,00 
COTA 

EXCLUSIVA 
ME/EPP/MEI 
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EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PAPEL ENVOLVIDO POR SACO 
PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE (EMBALAGEM COM 10 
UNIDADES DE 50 G) COM RESPECTIVA INFORMAÇÃO 
NUTRICIONAL, COM DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E PRAZO DE 
VALIDADE MÁXIMO: 15 DIAS. 

 
3 - DO ORÇAMENTO BÁSICO 
3.1 - O valor máximo admitido para esta contratação é de R$ 2.581.130,40 (Dois milhões, quinhentos e oitenta e um mil, 
cento e trinta reais e quarenta centavos), obtidos através da “MÉDIA” dos preços unitários cotados em Bancos de Preços 
oriundo de contratações realizadas por outros entes públicos. 
3.2 - Não serão aceitos para fins de contratação, preços unitários superiores aos valores constantes no orçamento acima, 
independentemente do valor total do Item. 
3.3 - Caso o licitante seja o próprio fabricante/produtor do(s) produto(s)/bem(ns), o mesmo deverá indicar a marca de modo a 
não ser identificado, neste caso, deverá incluir o Termo “MARCA PRÓPRIA”. 
 
4 – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
4.1 –Os Documentos de Habilitação consistirão de: 
a) Cópia do Cartão de inscrição no CNPJ/MF; 
b) Cópia da Inscrição Estadual ou Municipal, se houver; 
c) Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal de seu domicílio; 
d) Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual de seu domicílio; 
e) Prova de regularidade para com os Tributos e Contribuições federais; 
f) Prova de regularidade quanto à Dívida Ativa da União; 
g) Prova de regularidade junto à Seguridade Social (INSS); 
h) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST; 
j) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do Licitante, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhada de documentos de eleição de 
seus administradores; 
k) Registro comercial, no caso de empresa individual, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do Licitante; 
l) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em exercício; 
m) 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; 
n) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 
proposta, não sendo aceito sua substituição por quaisquer outros documentos. 
o) O balanço emitido via Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital - Sped Fiscal, será aceito devidamente autenticado, 
mediante recibo de entrega emitido pelo sped, conforme autoriza o art. 78 – A, §1.º e § 2.º do Decreto n.º 1.800/1996, 
alterado pelo Decreto n.º 8.683/2016. 
p) Certidão Negativa de Falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante ou através do 
Sistema de Processos Judiciais Eletrônicos - PJE, com data de expedição ou revalidação dos últimos 30 strinta) dias 
anteriores à data da realização da licitação, caso o documento não consigne prazo de validade.  
p.1)- Para licitantes com sede no Estado de Pernambuco, “Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe)” para Pessoa 
Jurídica, para Licitação, “Certidão de Licitação”, em instâncias de 1º e 2º graus, que indique a inexistência de processos de 
falência ou concordata tramitando nos sistemas do Processo Judicial Eletrônico. 
p.2) Para os licitantes com sede em outros Estados, havendo o PJE, deve ser apresentada documentação equivalente; 
p.3) A(s) empresa(s) em recuperação judicial, está(ão) dispensada(s) da apresentação das exigências na alínea “p”, desde 
que comprove a sua capacidade econômica. 
q) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 
com o objeto da licitação, sendo está feita mediante a apresentação de atestado(s), fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 
direito público ou privado. 
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q.1) Nos casos de atestado emitido por pessoa jurídica de direito privado, este deverá ser apresentado com firma 
devidamente reconhecida em cartório competente ou acompanhado de documento de identificação do signatário para 
confrontação da assinatura; 
r) Declaração emitida pela licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal. 
4.2. Os Documentos que não tiverem prazo de validade declarado no próprio documento, da mesma forma que não conste 
previsão em legislação específica, os referidos deverão ter sido emitidos há, no máximo, 90 (noventa) dias, contados até a 
data da realização da licitação ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme legislação do órgão expedidor.  
4.3. Ficam excluídos da validade de 90 (noventa) dias os atestados técnicos e comprovações de inscrições. 
4.4. Havendo restrição quanto à regularidade fiscal e trabalhista da microempresa, da empresa de pequeno porte ou da 
cooperativa que se enquadre nos termos do art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, será assegurado o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, contados da convocação do(a) pregoeiro(a), para a regularização do(s) documento(s), podendo tal prazo ser 
prorrogado por igual período, conforme dispõe a Lei Complementar nº 123/2006.  
4.5. A não comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, até o final do prazo estabelecido, implicará na decadência do 
direito, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado ao(a) pregoeiro(a) convocar os licitantes remanescentes, por 
ordem de classificação. 
 
5 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
5.1 – O(s) Contrato(s) resultante(s) do presente certame, terá(ão) sua(s) validade(s) contados da data de sua(s) assinatura(s) 
até 31 de dezembro de 2023.  
 
6 - DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DO RECEBIMENTO 
6.1 - Os produtos serão fornecidos de acordo com as solicitações requisitadas pela Secretaria/Fundo competente, devendo 
os mesmos ser entregues junto à sede desta, ou onde for mencionado nas respectivas Ordens de Compra, ficando a 
Administração no direito de solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessária, sendo as despesas com 
a entrega de responsabilidade da empresa Contratada. 
6.2 - Os produtos deverão ser entregues no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da respectiva Ordem de 
Compra. 
6.3 - A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os produtos que vierem a ser recusados por justo motivo, 
sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação. 
6.4 - A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto, sendo que os produtos deverão estar 
todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de industrialização e o prazo de validade, quando for o 
caso. 
6.5 - Caso a Prefeitura venha optar por entrega programada a contratada deverá dispor de instalações condizentes e 
compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos. 
6.6 - O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 
6.6.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a especificação; 
6.6.2 - Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor responsável pela solicitação e 
consequentemente aceitação. 
 
7 - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
7.1 – As despesas dos contratos do exercício subsequente correrão à conta de dotações orçamentárias consignadas para 
esta atividade, na seguinte classificação: 
 

0204.12.361.1003.2.072 - 0000 

 
Elemento de Despesas: 33.90.30.00 
 
8 - DO PAGAMENTO 
8.1 - O pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Administração, obedecidas as requisições, em moeda 
corrente, conforme o valor apresentado na fatura correspondente e certificado pelo setor competente limitando-se o 
desembolso máximo em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros, em prazo não superior a 30 (trinta) 
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dias. 
8.2 - O pagamento será efetuado através de Transferência Bancária.  
 
9 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
9.1 - A Contratada para fornecer os produtos, objeto do futuro Contrato, obrigar-se-á a: 
9.1.1 - Cumprir integralmente as disposições deste Instrumento e do Edital Convocatório. 
9.1.2 - Responsabilizar-se pela perfeição dos produtos objeto do futuro Contrato, sendo ainda responsável por quaisquer 
danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante seu fornecimento. 
9.1.3 - Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiros envolvidos na execução do objeto 
contratual, em particular no que se refere às contribuições devidas à Previdência Social, Obrigações Trabalhistas, Seguros e 
aos Tributos à Fazenda Pública em geral. 
9.1.4 - Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
9.1.5 - Fornecer com presteza e dignidade os produtos objeto do futuro Contrato. 
9.1.6 - Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na forma 
estabelecida no Art. 65, § 1º da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada. 
9.1.7 - Entregar os produtos no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da respectiva Ordem de 
Compra requisitada pelo setor competente, devendo os mesmos ser entregues na sede da Secretaria/Fundo competente, ou 
no local indicado na antedita Ordem de Compra, sendo as despesas com a entrega de sua responsabilidade. 
9.1.8 - Trocar, as suas expensas, os produtos que vier(em) a ser recusado(s) por justo motivo, sendo que o ato de 
recebimento não importará em sua aceitação. 
9.1.9 - Efetuar a entrega dos produtos em transporte adequado para tanto, sendo que os mesmos deverão estar todos em 
embalagens fechadas, contendo a identificação da data de industrialização e o prazo de validade, quando for o caso. 
9.1.10 - Caso a Contratante venha optar por entrega programada a Contratada deverá dispor de instalações condizentes e 
compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos pondo-os a salvo de possível deterioração. 
 
10 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
10.1 - A Contratante obrigar-se-á a: 
10.1.1 - Exigir o fiel cumprimento do Edital e do futuro Contrato, bem como zelo no fornecimento e o cumprimento dos 
prazos. 
10.1.2 - Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos objeto do futuro Contrato. 
10.1.3 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por servidor especialmente designado, de acordo com o 
estabelecido no art. 67 da Lei nº 8.666/93, através de Portaria da Secretaria Municipal competente.  
10.1.4 - Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas no Instrumento Contratual, bem como zelar pelo 
cumprimento de todas as cláusulas contratuais. 
11 - DAS SANÇÕES 
11.1 - À Contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93, e 
suas demais alterações. 
11.2 - O Atraso injustificado na execução do contrato, inadimplemento, sujeitará a Contratada às seguintes sanções: 
11.2.1 - Advertência; 
11.2.2 - Multas necessárias, conforme segue: 
11.2.2.1 - O prazo de entrega deverá ser rigorosamente observado, ficando desde já estabelecido a multa de 0,3% (três 
décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor da respectiva Ordem de Compra, 
caso seja inferior a 30 (trinta) dias. 
11.2.2.2 - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva Ordem de Compra, no caso de atraso superior à 30 
(trinta) dias.   
11.2.3 - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal 
de OURICURI por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
11.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Municipal, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição, ou até que seja promovida reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
11.3 - A Prefeitura Municipal de OURICURI, sem prejuízo das sanções aplicáveis, reterá crédito, promoverá cobrança judicial 
ou extrajudicial, a fim de receber multas aplicadas e resguardar-se dos danos e perdas que tiver sofrido por culpa da 
empresa Contratada. 
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12 - DA RESCISÃO 
12.1 - O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por conveniência administrativa ou por infringência 
de qualquer das condições pactuadas. 
12.2 - O não cumprimento das disposições especificadas no Contrato implicará automaticamente em quebra de Contrato, 
ensejando rescisão administrativa prevista nos art. 77 a 79 da Lei Federal 8.666/93, reconhecidos desde já os Direitos da 
Administração, com relação às normas contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente Instrumento. 
12.3 - O contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação judicial ou Extrajudicial, nos casos de 
acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, 
sem ônus para ambas as partes. 
 
13 - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
13.1 - A gestão do contrato será exercida por Representante da Administração, formalmente designado pelo(a) ordenador(a) 
de despesas, para acompanhar a execução do instrumento contratual, com vistas à promoção das medidas necessárias à 
fiel execução das condições previstas no instrumento contratual. 
13.2 - A fiscalização da contratação será exercida por Representante da Administração, formalmente designado pelo(a) 
ordenador(a) de despesas, ou pessoa física ou jurídica contratada, com as atribuições de subsidiar ou assistir o Gestor de 
Contrato, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal n° 8.666/1993. 
13.2.1 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de 
material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade dos órgãos ou de 
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70, da Lei 8.666/1993. 
14 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1 - Este termo de referência visa atender as exigências legais para o procedimento licitatório na modalidade Pregão, em 
sua forma eletrônica, que será regido pelo Decreto Federal nº 10.024/2019, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, 
Lei Federal nº 10.520/02, ao que determina a Lei Complementar n°123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014 e suas 
alterações constando todas as condições necessárias e suficientes, ficando proibido por este termo exigir cláusulas ou 
condições que comprometam, restrinjam, ou frustrem o caráter competitivo e estabeleçam preferências ou destinações em 
razão de naturalidade dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para sua especificação. 
14.2 - Reproduza-se fielmente este Termo de Referência/Projeto Básico na minuta do edital e seus anexos. 
Ouricuri/PE, 10 DE JANEIRO DE 2022. 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Luciene Creuza Silva 

Ordenador(a) de Despesas da Secretaria de Educação 
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
A Prefeitura Municipal de OURICURI, Estado de Pernambuco. 
Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 
10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2023. 
Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.  
Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor(es) 
da presente Licitação. 
 
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
OURICURI/PE, conforme especificações apresentadas abaixo: 
 
Item Especificação Unid. Qtde. Marca Valor Unitário Valor Total 

       
       

       
       
       

       
       

Total  

 
Valor Total da Proposta: R$ ......................................... 
 
Proponente: .................................................................................................... 
Endereço: ....................................................................................................... 
CNPJ: ............................................................. 
Data da Abertura: ........................................... 
Horário de Abertura: ....................................... 
Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
 
 
Local e Data: ...................................................... 
 
 

.......................................................................... 
Assinatura do Proponente 
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ANEXO III 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

 
 
A empresa ..................................................................., inscrita no CNPJ sob o nº ............................................., situada na 

.........................................................................................., DECLARA, sob as penas da lei, para surtir efeito junto à Prefeitura 

Municipal de OURICURI, no procedimento licitatório sob a modalidade Pregão Eletrônico - SRP, que não incide na proibição 

contida no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil. 

 

Por ser verdade, firma a presente. 

 
 

Local, Data e Assinatura. 
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ANEXO IV 
MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O 
MUNICÍPIO DE OURICURI/PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ....................... E DO OUTRO ............................, 
PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA. 

 
O MUNICÍPIO DE OURICURI, Estado de Pernambuco, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 11.040.904/0001-67, através da Secretaria Municipal de(o) .................................., neste ato representada por seu(sua) 
Ordenador(a) de Despesas, o(a) Sr(a). .................................., residente e domiciliada na Cidade de OURICURI/PE, apenas 
denominado de CONTRATANTE, e de outro lado ............................................................., estabelecida na 
..............................................., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ..........................................., neste ato representada por 
......................................................................., portador(a) do CPF nº ...................................., apenas denominada de 
CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 004/2023, tudo de acordo com as normas gerais da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como 
com a Lei nº 10.520/02 - Lei que Regulamenta o Pregão, como também o Decreto Federal nº 7.892/2013, alterado pelo 
Decreto nº 9.488/2018, na forma das cláusulas e condições seguintes.  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1 - Processo de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2023, de acordo com as normas gerais da Lei nº 
8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como com a Lei nº 10.520/02 - Lei que Regulamenta o Pregão, como também o 
Decreto Federal nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, devidamente homologado pelo(a) Sr(a). 
..........................., Ordenador(a) de Despesas da(o) Secretaria Municipal de(o)  .......................  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1 - O presente Instrumento tem como objeto AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS 
AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), JUNTO À SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURICURI/PE, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório, 
nos quais a Contratada sagrou-se vencedora.. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
3.1 - O objeto contratual tem o valor total de R$ .................. (...........................................). 
3.2 - O valor do presente contrato não será reajustado. 
3.3 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a 
retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, desde que objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 65, Inciso II, 
alínea “d” da Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo. 
3.4 - Para a efetivação do que trata o item anterior, deverá a Contratada apresentar requerimento formal à Administração 
Municipal solicitando o reequilíbrio econômico-financeiro do(s) preço(s) do item(ns) que se fizer(em) necessário(s) para a 
justa remuneração do(s) fornecimento(s), devendo o referido pedido ser acompanhado da(s) nota(s) fiscal(is) de entrada 
da(s) mercadoria(s), do período compreendido entre a data da contratação e da solicitação, que será formalizado através de 
Termo Aditivo, cuja publicação do mesmo, em forma resumida, deverá ser providenciada pela Contratante, em obediência ao 
disposto no § único, do Art. 61, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
4.1 - O presente Contrato terá vigência até ......................, a contar da data de sua assinatura, ou enquanto decorrer o 
fornecimento dos produtos dentro da vigência do mesmo.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DO RECEBIMENTO 
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5.1 - Os produtos serão fornecidos de acordo com as solicitações requisitadas pela Secretaria/Fundo competente, devendo 
os mesmos ser entregues junto à sede desta, ou onde for mencionado nas respectivas Ordens de Compra, ficando a 
Administração no direito de solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessária, sendo as despesas com 
a entrega de responsabilidade da empresa Contratada. 
5.2 - Os produtos deverão ser entregues no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da respectiva Ordem de 
Compra. 
5.3 - A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os produtos que vierem a ser recusados por justo motivo, 
sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação. 
5.4 - A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto, sendo que os produtos deverão estar 
todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de industrialização e o prazo de validade, quando for o 
caso. 
5.5 - Caso a Prefeitura venha optar por entrega programada a contratada deverá dispor de instalações condizentes e 
compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos. 
5.6 - O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 
5.6.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a especificação; 
5.6.2 - Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor responsável pela solicitação e 
consequentemente aceitação. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1 - As despesas deste Contrato correrão por conta de recursos oriundos do Tesouro Municipal, previstos na seguinte 
Dotação Orçamentária: 
............................................................................ 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 
7.1 - O pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Administração, obedecidas as requisições, em moeda 
corrente, conforme o valor apresentado na fatura correspondente e certificado pelo setor competente limitando-se o 
desembolso máximo em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do Tesouro Municipal, em prazo não 
superior a 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento do produto/serviço. 
7.2 - O pagamento será efetuado através de Transferência Bancária.  
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1 - A Contratada para fornecer os produtos, objeto do presente Contrato, obrigar-se-á a: 
8.1.1 - Cumprir integralmente as disposições deste Instrumento e do Edital Convocatório. 
8.1.2 - Responsabilizar-se pela perfeição dos produtos objeto deste Contrato, sendo ainda responsável por quaisquer danos 
pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante seu fornecimento. 
8.1.3 - Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiros envolvidos na execução do objeto 
contratual, em particular no que se refere às contribuições devidas à Previdência Social, Obrigações Trabalhistas, Seguros e 
aos Tributos à Fazenda Pública em geral. 
8.1.4 - Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
8.1.5 - Fornecer com presteza e dignidade os produtos objeto deste Contrato. 
8.1.6 - Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na forma 
estabelecida no Art. 65, § 1º da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada. 
8.1.7 - Entregar os produtos no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da respectiva Ordem de 
Compra requisitada pelo setor competente, devendo os mesmos ser entregues na sede da Secretaria/Fundo competente, ou 
no local indicado na antedita Ordem de Compra, sendo as despesas com a entrega de sua responsabilidade. 
8.1.8 - Trocar, as suas expensas, os produtos que vier(em) a ser recusado(s) por justo motivo, sendo que o ato de 
recebimento não importará em sua aceitação. 
8.1.9 - Efetuar a entrega dos produtos em transporte adequado para tanto, sendo que os mesmos deverão estar todos em 
embalagens fechadas, contendo a identificação da data de industrialização e o prazo de validade, quando for o caso. 
8.1.10 - Caso a Contratante venha optar por entrega programada a Contratada deverá dispor de instalações condizentes e 
compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos pondo-os a salvo de possível deterioração. 
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CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1 - A Contratante obrigar-se-á a: 
9.1.1 - Exigir o fiel cumprimento do Edital e deste Contrato, bem como zelo no fornecimento e o cumprimento dos prazos. 
9.1.2 - Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos objeto deste Contrato. 
9.1.3 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por servidor especialmente designado, de acordo com o 
estabelecido no art. 67 da Lei nº 8.666/93, através de Portaria da Secretaria Municipal competente.  
9.1.4 - Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Instrumento, bem como zelar pelo cumprimento 
de todas as cláusulas contratuais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES 
10.1 - À Contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93, e 
suas demais alterações. 
10.2 - O Atraso injustificado na execução do contrato, inadimplemento, sujeitará a Contratada às seguintes sanções: 
10.2.1 - Advertência; 
10.2.2 - Multas necessárias, conforme segue: 
10.2.2.1 - O prazo de entrega deverá ser rigorosamente observado, ficando desde já estabelecido a multa de 0,3% (três 
décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor da respectiva Ordem de Compra, 
caso seja inferior a 30 (trinta) dias. 
10.2.2.2 - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva Ordem de Compra, no caso de atraso superior à 30 
(trinta) dias.   
10.2.3 - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal 
de OURICURI por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
10.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Municipal, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição, ou até que seja promovida reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
10.3 - A Prefeitura Municipal de OURICURI, sem prejuízo das sanções aplicáveis, reterá crédito, promoverá cobrança judicial 
ou extrajudicial, a fim de receber multas aplicadas e resguardar-se dos danos e perdas que tiver sofrido por culpa da 
empresa Contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
11.1 - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por conveniência administrativa ou por 
infringência de qualquer das condições pactuadas. 
11.2 - O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará automaticamente em quebra de Contrato, 
ensejando rescisão administrativa prevista nos art. 77 a 79 da Lei Federal 8.666/93, reconhecidos desde já os Direitos da 
Administração, com relação às normas contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente Instrumento. 
11.3 - O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação judicial ou Extrajudicial, nos 
casos de acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com 30 (trinta) dias de 
antecedência, sem ônus para ambas as partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
12.1 - Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste Instrumento serão efetuadas mediante Termo Aditivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 
13.1 - Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao 
de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ANEXOS 
14.1 - Integram o presente contrato todas as peças que formaram o procedimento licitatório, a proposta apresentada pela 
Contratada, bem como eventuais correspondências trocadas entre as partes, independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
15.1– O fornecimento constante neste contrato será fiscalizado por servidor ou comissão de servidores designados pela (s) 
Secretaria(s), nos termos do art 67 da lei n.º 8.666/93denominados “Fiscalização”, que terá autoridade para exercer, em seu 
nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual.  
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15.2 – Ao Fiscal do contrato compete, entre outras atribuições:  
I – Solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias 
ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo correspondente, cópia dos documentos escritos que 
comprovem essas solicitações de providências;  
II – Acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo; 
III – Encaminhar ao Setor Financeiro da Prefeitura Municipal, os documentos que relacionem as importâncias relativas e 
multas aplicadas à Contratada, bem como os referentes a pagamento;  
IV - Zelar pelo efetivo cumprimento e execução das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos 
fornecidos à Secretaria Municipal.  
V - Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução do fornecimento/serviços e/ou obras contratadas, bem como 
indicar as eventuais glosas das faturas e providenciar, quando for o caso, o recibo ou termo circunstanciado necessário ao 
recebimento do objeto do contrato e enviar ao Gestor do Contrato no prazo de 2 (dois) dias úteis para o pagamento do preço 
ajustado, conforme definido no instrumento de contrato.  
VI - Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções devidas e arquivando cópia junto aos 
demais documentos pertinentes;  
VII - Controlar o saldo do empenho em função do valor da fatura, de modo a possibilitar reforço de novos valores ou 
anulações parciais;  
VIII - Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, informando ao Gestor do Contrato aquelas que 
dependam de providências, com vistas à regularização das faltas ou defeitos observados;  
IX - Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de materiais de reposição, destinados à execução 
do objeto contratado, principalmente quanto à sua quantidade e qualidade;  
X- Formalizar, sempre, os entendimentos com a Contratada ou seu Preposto, adotando todas as medidas que permitam 
compatibilizar as obrigações bilaterais;  
XI - Manter o controle nominal dos empregados da Contratada vinculados ao contrato, bem como exigir que se apresentem 
uniformizados, com crachá de identificação e bom comportamento;  
XII - Avaliar constantemente a qualidade da execução contratual, propondo, sempre que cabível, medidas que visem reduzir 
gastos e racionalizar o fornecimento e/ou serviços;  
XIII - Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes às suas atribuições, agindo com 
transparência no desempenho das suas atividades;  
15.3 - O servidor designado Fiscal de Contrato deverá manter cópia dos seguintes documentos, para que possa dirimir 
dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada:  
a) termo contratual;  
b) todos os aditivos, se existentes;  
c) edital da licitação;  
d) especificação técnica, projeto básico ou termo de referência;  
e) proposta da Contratada; 
f) relação de faturas recebidas e pagas;  
g) toda correspondência com a Contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 
16.1 - O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato é o da Comarca de OURICURI - CE. 
 
Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva de acordo entre elas 
celebrado e, por assim estarem de acordo, assinam o presente Contrato as partes e as testemunhas abaixo firmadas. 

 
OURICURI/PE, ................................................. 

 

...................................................................................................... 
CONTRATANTE 

 

...................................................................................................... 
CONTRATADA 
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TESTEMUNHAS: 

1) .............................................................................................................. CPF .................................................................... 

2) .............................................................................................................. CPF .................................................................... 
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ANEXO AO CONTRATO 
 
 

Item Especificação Unid. Qtde. Marca Valor Unitário Valor Total 

       
       
       

       
       

       
       

Total  

 


