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EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 172/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2022
REGISTRO DE PREÇO – MENOR PREÇO POR ITEM 

O MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM/MG, pessoa jurídica de direito

público, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 18.245.183/0001-70, por intermédio do Prefeito

Municipal,  Sr.  JOSÉ  ELIAS  FIGUEIREDO,  no  uso  das  atribuições,  da  Pregoeira

Cristiane de Jesus Silva, e da equipe de apoio designados pela portaria 104 de 16 de

agosto  de  2022,  torna  público  para  conhecimento  dos  interessados  que,  na  data,

horário e local abaixo indicados, será realizada licitação na modalidade PREGÃO, na

forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, a fim de selecionar proposta

objetivando Registro de preços para futura e eventual aquisição de cestas básicas

para a Secretaria Municipal de Ação Social

A abertura da sessão será no Centro Administrativo Dona Niná, localizado

na Rua José Venâncio de Miranda, n.° 371, Bairro São Luiz, às 08 horas, do dia 29 de

Novembro de 2022, quando serão recebidos os envelopes, documentação e proposta

relativos à licitação, e credenciados os representantes das empresas licitantes.

O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá integralmente a Lei

n.°  10.520/02,  subsidiariamente  à  Lei  Federal  n.°  8.666/93,  e  suas  alterações

posteriores,  bem  como  o  Decreto  Municipal  30/2017  (que  regulamenta  o  SRP na

modalidade  pregão),  Lei  Complementar  123,  de  14  de  dezembro  de  2006,  Lei

Municipal n.° 1.554 de 18 de junho de 2021 (estabelecem normas gerais relativas ao

tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas

de pequeno porte) e pelas demais normas e condições estabelecidas neste edital. 

Este  edital  poderá  ser  adquirido  por  qualquer  interessado,  através  do

endereço  www.santanadavargem.mg.gov.br,  no  menu  “Licitações”,  ou  no  Setor  de

Compras, situado na Praça Padre João Maciel Neiva, n.° 15, Centro, no horário das

07h00min às 16h00min. 
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I – DO OBJETO

1.1 O  objeto  deste  Pregão  é  o  “Registro  de  Preços  para  futura  e  eventual

aquisição  de  cestas  básicas  para  a  Secretaria  Municipal  de  Ação  Social”

detalhado no Anexo I do Edital.

1.2 Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:

1.2.1 ANEXO I – Termo de Referência;

1.2.2 ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial;

1.2.3 ANEXO III – declaração de pleno atendimento;

1.2.4 ANEXO IV – modelo de procuração para o credenciamento;

1.2.5 ANEXO V – modelo de declaração que não emprega menor;

1.2.6 ANEXO VI – modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo;

1.2.7 ANEXO VII – minuta da Ata de Registro de Preço;

1.2.8 ANEXO VIII – minuta do contrato.

II – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1- Poderão  participar  da  Licitação  as  licitantes  devidamente  cadastradas  neste

município ou não, observando a necessária qualificação.

2.2- Poderão participar deste pregão empresas cujo objeto social seja compatível com

o objeto licitado através deste edital e, também:

2.2.1- Estabelecidas  no  país,  que  satisfaçam  as  condições  e  disposições

contidas neste edital e respectivos Anexos;

2.3- As licitantes deverão apresentar, na data e horário previstos no preâmbulo deste

edital, 02 (dois)  envelopes devidamente fechados, contendo no envelope n.° 01, sua

“PROPOSTA  COMERCIAL”,  e  no  envelope  n.°  02,  a  “DOCUMENTAÇÃO”

comprobatória  da  habilitação  conforme  solicitado  neste  Edital,  sendo  que,  ambos

deverão conter, na parte externa, além da razão social, CNPJ e endereço,os seguintes

dizeres:

Prefeitura Municipal de Santana da Vargem

Envelope nº 01 - “PROPOSTA COMERCIAL”

Processo Licitatório nº 172/2022

Pregão Presencial Registro de Preços nº 57/2022

Licitante: 

Endereço:

Telefone:

E-mail:

Representante:
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Prefeitura Municipal de Santana da Vargem

Envelope nº 02 “DOCUMENTAÇÃO”

Processo Licitatório nº 172/2022

Pregão Presencial Registro de Preços nº57/2022

Licitante: 

Endereço:

Telefone:

 E-mail:

2.4 –  Além da documentação relacionada, conforme exigência do item anterior,  as

licitantes interessadas em participar do presente pregão deverão apresentar, sob

pena de  desclassificação e consequente  impedimento para participar da sessão do

referido Pregão: 

2.4.1 A DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO,  que deverá estar  de  acordo  com modelo  estabelecido  no  

Anexo III.

2.4.2 A  DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE  

HABILITAÇÃO, referida no item anterior, deverá ser entregue acompanhado  

dos documentos necessários para realização do Credenciamento,  fora  dos  

envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO”.

2.5-  Não será admitida  nesta  licitação  a  participação  de  empresas  nas  seguintes

condições:

a- Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em 

dissolução ou em liquidação;

b- Que estejam com o direito de licitar e contratar com qualquer dos órgãos da 

Administração  Pública  suspenso,  ou  por  esta  tenham  sido  declaradas  

inidôneas;

c- Que estejam reunidas em consórcio ou cooperativa; controlada, coligadas ou

subsidiárias entre si;

d- Estrangeiras que não funcionam neste país.

III – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1- Aberta a fase para o CREDENCIAMENTO, o representante da proponente deverá

entregar para a pregoeira, documento que devidamente o credencie para participar

deste certame;

3.1.1-  Quando se  tratar  de  representante  legal,  este  deverá  apresentar  o  

estatuto social, o contrato social ou outro instrumento de registro comercial,  
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registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

3.1.2-  Tratando-se  de  procurador,  este  deverá  apresentar  procuração  por  

instrumento público  ou particular,  da qual  conste poderes específicos para  

formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir e sua interposição 

e  praticar  os  demais  atos  pertinentes  ao  certame,  acompanhado  do  

correspondente documento que comprove os poderes do mandante para a  

outorga, os quais serão apresentados fora dos Envelopes;

3.1.4-  O representante legal  e/ou procurador deverão identificar-se exibindo  

documento oficial de identificação que contenha foto;

3.1.5- Cédula de Identidade dos sócios autenticada ou cópia simples mediante 

apresentação  dos  originais  para  autenticação  pela  pregoeira  ou  qualquer  

membro da comissão de licitações;

3.1.6- Declaração  da  Junta  Comercial  da  Sede  da  Licitante,  sobre  o  

enquadramento em Regime de Micro Empresa de Pequeno Porte, para fazer 

uso de seus direitos;

3.2- Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, impõe-se

a comprovação da capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário

através da apresentação do contrato/estatuto social da empresa;

3.3-  Será admitido apenas 01  (um) representante  para cada  licitante  credenciada,

sendo que cada um deles poderá apresentar apenas uma credenciada;

3.4-  O  credenciamento  se  dará  no  início  da  sessão  pela  Pregoeira,  desde  que

preenchido os requisitos do item 3.1

3.5-  Será  indeferido  o  credenciamento  sempre  não  forem  apresentados  os

documentos  necessários  à  identificação  do  interessado  ou  demonstrada  a  sua

condição de representante do licitante; 

3.6-  A  ausência  do  Credenciado,  em  qualquer  momento  da  sessão,  importará  a

aceitação dos fatos ocorridos durante a mesma.

3.7- Após o credenciamento dos participantes, a pregoeira declarará aberta a sessão e

não mais serão aceitos novos participantes no certame;

3.8- A pregoeira receberá dos licitantes presentes a DECLARAÇÃO dando ciência de

que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme anexo III deste edital,

a certidão comprovando ser  Micro Empresa,  Empresa de Pequeno Porte ou Micro

Empreendedor Individual, e os envelopes de Proposta Comercial e Documentação.

[IV – PROPOSTA COMERCIAL

4.1 A  proposta  deverá  conter  a  especificação  clara  e  detalhada  do  objeto  a  ser

ofertado,  rigorosamente  de  acordo  com  as  exigências  constantes  deste  edital  e
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anexos, não se admitindo propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos:

a) A “Proposta” deverá estar digitada e impressa em uma via, sem emendas, 

rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada a última folha e 

rubricada as demais, sob pena de desclassificação. 

b) Número do Edital do Pregão e do Processo Licitatório;

c) Razão social do licitante, endereço completo, número de inscrição no CNPJ, 

o número do telefone, e-mail, quando houver.

d) Planilha de preço ofertado.

e) Prazo de validade que deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias a contar 

da data de sua apresentação;

4.2 Nos valores ofertados deverão ser consideradas todas as condições constantes do

Termo de Referência, Anexo I, devendo estar previstos todos os custos com tributos,

taxas,  fretes  e  seguros,  bem como demais  despesas  incidentes  ou  necessárias  à

efetivação do objeto deste processo. 

4.3 O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa

(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006,

e que não estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, caso

tenha interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da

lei citada, deverá declarar sua condição de ME ou EPP.

4.3.1 O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos,  

civil, penal e administrativamente.

4.4 Decorridos  60  (sessenta)  dias  da  data  do  recebimento  das  propostas,  sem

convocação  para  a  contratação,  os  licitantes  ficam  liberados  dos  compromissos

assumidos. 

4.5 Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período

de  validade  das  propostas,  ou  seja,  60  (sessenta)  dias,  poderá  ser  solicitada

prorrogação da  validade das mesmas a todos  os licitantes classificados,  por  igual

prazo, no mínimo, caso persista o interesse desta Administração; 

4.6 A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem

anterior, dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta. 

4.7 Toda  a  especificação  estabelecida  para  o  objeto  será tacitamente  aceita  pelo

licitante, no ato da entrega de sua Proposta Comercial.

4.8 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu

nome no Pregão, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances. 

4.9 O  encaminhamento  da  Proposta  Comercial  pressupõe  pleno  conhecimento  e

atendimento às exigências previstas neste Edital. 

4.10 A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito a

pregoeira, antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo
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justo decorrente de fato superveniente e aceito pela pregoeira.

4.11  Nos preços cotados deverão estar incluídos todas as despesas necessárias à

execução do objeto desta licitação sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de

Santana da Vargem. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização

do objeto deste será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não

podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas.

4.12  A     apresentação     das     propostas     implicará a     plena     aceitação,     por     parte     do  

licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus     Anexos  .  

V – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E LANCES

5.1 – No horário e local indicados neste edital, será aberta a sessão de processamento

do  Pregão,  iniciando-se com o credenciamento dos  interessados em participar  do

certame.

5.1.1  –  Após  os  respectivos  credenciamentos,  as  licitantes  entregarão  à  

Pregoeira a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de 

acordo com o modelo estabelecido no Anexo III ao Edital  e, em envelopes  

separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação. 

5.1.2 – Iniciada a abertura do primeiro envelope “proposta”, estará encerrado o 

credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos  

participantes no certame. 

5.2 – Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o critério  MENOR

PREÇO POR ITEM.

5.3 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente

desistente às penalidades constantes deste edital.

5.4 – As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 

observância dos seguintes critérios:

a) Seleção da proposta de menor preço;

b) A pregoeira procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de 

preços e classificará o autor da proposta de menor preço;

c) A pregoeira poderá determinar a participação de todos os proponentes, 

quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas, objetivando 

ampliar a concorrência;

5.5 – A pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a

formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os

demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de

empate de preços.

5.5.1 –  A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na  

ordenação  de  lances,  em  relação  aos  demais  empatados,  e  assim  
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sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

5.6- Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores

à proposta de menor preço.

5.7 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes

dessa etapa declinarem da formulação de lances.

5.8 – O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à

redução do preço.

5.9 – Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor

preço decidindo motivadamente a respeito.

5.10 –  Considerada  aceitável  a  oferta  de  menor  preço,  será  aberto  o  envelope

contendo os documentos de habilitação de seu autor.

5.11 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

5.12 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a

habilitação, a Pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará

com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as

condições  de  habilitação  e  assim  sucessivamente,  até  a  apuração  de  uma oferta

aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado

vencedor.

5.13 – Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a

proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

5.14 – Caso a proposta apresente erros de soma e/ou multiplicação, o pregoeiro fará a

correção dos cálculos e a proposta será aceita mediante expresso consentimento do

proponente. Caso contrário, a proposta será desclassificada.

5.15 – O pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado

pela primeira classificada, conforme definido neste edital, decidindo motivadamente a

respeito.  Verificando-se,  no  curso  da  análise,  o  descumprimento  de  requisitos

estabelecidos neste edital, a proposta será desclassificada.

5.16 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste

edital.

5.17 –  Da  sessão  lavrar-se-á  ata  circunstanciada,  na  qual  serão  registradas  as

ocorrências  relevantes  e  que,  ao  final,  deverá  obrigatoriamente ser  assinada  pelo

pregoeiro  e  licitantes  presentes,  ressaltando-se  que  poderão  constar  ainda  as

assinaturas da equipe de apoio, sendo-lhe facultado este direito.

5.18 – Serão desclassificadas as propostas que:

a) não atenderem as disposições contidas neste edital;

b)  apresentarem  preço  superestimado,  incompatível  com  os  preços  de  

mercado;
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c)  contenha  em  seu  texto  rasuras,  emendas,  borrões,  entrelinhas,  

irregularidades ou defeito de linguagem desde que sejam capazes de dificultar 

o julgamento;

VI – DOCUMENTAÇÃO

6- O envelope nº 02 HABILITAÇÃO, deverá conter em seu interior os documentos

relacionados abaixo em uma via,  com cópias autenticadas  ou acompanhadas  dos

originais:

HABILITAÇÃO JURÍDICA

6.1.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual; 

6.1.2 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,

em  se  tratando  de  sociedades  comerciais,  e,  no  caso  de  sociedades  por  ações,

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

6.1.3 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de

prova de diretoria em exercício; 

6.1.4 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira

em  funcionamento  no  País,  e  ato  de  registro  ou  autorização  para  funcionamento

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

(Lei 8.666/93, art. 27, II, c/c art. 30)

6.2- Comprovação  por  meio  da  emissão  de  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou

privado  de  Atestado  de  Capacidade  Técnica  do  referido  serviço  prestado,  que

demonstre  a  aptidão  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e  compatível  em

características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação;

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA

(Lei 8.666/93, art. 27, II, c/c art. 30)

6.3.1- Balanço Patrimonial, nos termos do Art. 31, I, da Lei Federal n.° 8.666/93;

6.3.2-  Certidão Negativa de Falência e de Concordata expedida pelo Distribuidor da

sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa

física,  datada  de,  no máximo,  180  (cento  e  oitenta)  dias  da  data  prevista  para  a

realização da sessão pública do PREGÃO;

HABILITAÇÃO FISCAL

(Lei 8.666/93, art. 27, IV)

6.4.1- Prova de regularidade junto à Fazenda Federal – Certidão Conjunta de Débitos

Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e à Seguridade Social (INSS);

6.4.2-  Prova de regularidade junto ao FGTS: Certidão de Regularidade de Situação;

6.4.3-  Prova de regularidade junto à Fazenda do Município sede do licitante: Certidão

Negativa de Débito;
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6.4.4-  Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual – Certidão Negativa de Débito;

6.4.5- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,

mediante  a  apresentação  de  certidão  negativa,  nos  termos  do  Título  VIIA  da

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n  o   5.452, de 1  o   de maio  

de 1943.

TRABALHO DE MENORES

(Lei 8.666/93, art. 27, V)

6.5.1- Declaração de que não emprega menores. Cumprimento do disposto no inciso

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal: o modelo contido no ANEXO V

6.5.2- Comprovação da inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a

administração: fica facultada a utilização do modelo constante do ANEXO VI.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

6.6.1-  Os  documentos  necessários  à  habilitação  poderão  ser  apresentados  em

original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por

servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.

6.6.1-  Os prazos máximos de validade das Certidões de Quitação ou Regularidade,

caso não constem nas mesmas, serão de 30 (trinta) dias a contar da data de

emissão

VII – PRAZOS E CONDIÇÕES DE ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS

7.1- O  prazo  para  assinatura  da  ATA é  de  até  cinco  dias,  contados  da  data  da

convocação, sob pena de o adjudicatário decair do direito de fazê-lo e incorrer em

multa de até 5% do preço total do contrato.

7.1.1- A convocação para assinatura da Ata será enviada para o e-mail apresentado

na proposta escrita. 

7.2- Decorrido o prazo de assinatura da Ata sem manifestação do adjudicatário,  é

facultado  ao  Município  convocar  as  licitantes  remanescentes,  na  ordem  de

classificação, para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela

primeira classificada, inclusive quanto aos preços, devidamente atualizados, se for o

caso, ou revogar a licitação.

7.3  A  existência  de  preços  registrados  não  obriga  a  Administração  a  firmar  as

contratações  que  deles  poderão  advir,  facultando-se  a  realização  de  licitação

específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a

preferência de fornecimento em igualdade de condições.

7.4  A Ata  de  Registro  de  Preços,  durante  sua  vigência,  poderá  ser  utilizada  por

qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame

licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, e a empresa vendedora do
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certame,  desde  que  devidamente  comprovada  a  vantagem,  sendo  assim  a

formalização só será efetivada após a aprovação efetiva dos mesmos.

7.5 É admitida a prorrogação da vigência da Ata,  quando a proposta continuar  se

mostrando mais vantajosa.

7.6 O prazo de validade da Ata de Registro de Preço é de 12 meses, a contar da sua

assinatura.

VIII – DO CONTRATO

8.1  A  contratação  da(s)  licitante(s)  vencedora(s)  do  presente  Pregão  será

representada pela expedição do Contrato ou algum dos instrumentos equivalentes (art.

62,  caput, da Lei nº 8.666/1993), aplicando-se, no que couber relativamente à "carta

contrato", à "nota de empenho de despesa", à "autorização de compra", à "ordem de

execução de serviço" ou outros instrumentos hábeis o disposto no art. 55 da mesma

Lei. 

8.2 Após a fase de Registro de Preço,  a Administração convocará o vencedor, ou

vencedores,  para  assinar  a  Ata  de  Registro  de  Preço,  o  contrato  ou  retirar  o

instrumento equivalente (carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de

compra ou ordem de execução de serviço – art. 62,  caput, da Lei nº 8.666/1993) no

prazo estabelecido no item 7.1 deste edital.

8.3 Os contratos acaso firmados poderão ter sua vigência prorrogada na forma do art.

57 da Lei nº 8.666/1993.

IX – SANÇÕES

9.1-  A Aplicação  de  penalidade  à  licitante  reger-se-á  conforme o  estabelecido  na

Seção II do Capítulo IV das Leis n.° 8.666/93 e pelo Art.7° da Lei n.° 10.520/02;

9.2-  Em conformidade com o Art.  86 da Lei  n.°  8.666/93,  o atraso injustificado na

execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, que, no caso em apreço

será de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do

valor contratado;

9.2.1- A referida multa de mora poderá ser descontada dos créditos que a 

contratada possuir  com o município,  e poderá cumular  com as demais  

sanções administrativas, inclusive com as multas previstas abaixo; 

9.3- Em conformidade com o Art. 87 da Lei n.° 8.666/93, em caso de inexecução total

ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao

contratado as seguintes sanções:

a) advertência, por escrito;

b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação  

efetuada, pela inexecução das obrigações constantes deste instrumento;

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
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Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 

a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a  

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da  

sanção aplicada;

9.4- De acordo com o Art. 7° da Lei 10.520/02 quem, convocado dentro do prazo de

validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de

seu  objeto,  não  mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  na  execução  do  contrato,

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e

contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado

no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso

XIV do Art. 4° desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multa

previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais; 

9.5- As  multas  devidas  e/ou  prejuízos  causados  às  instalações  da  Administração

Pública Direta e Indireta pela contratada, ou cobrados judicialmente;

9.6-  Se a contratada não tiver  valores a receber do Município,  terá o prazo de 05

(cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa ou na forma

estabelecida no subitem anterior;

9.7-  A aplicação  de  quaisquer  das  sanções  relacionadas no  edital  ou no contrato

administrativo  ou  outro  instrumento  administrativo  será  precedida  de  processo

administrativo, garantindo-se no mesmo à contratada o direito da ampla defesa e do

contraditório;

X – ESCLARECIMENTOS AO EDITAL

10.1-  É  facultada  a  qualquer  interessado  a  apresentação  de  pedido  de

esclarecimentos sobre o  ato convocatório  do pregão  e seus  anexos,  podendo até

mesmo envolver a solicitação de cópias da legislação disciplinadora do procedimento,

observado, para tanto, o prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para

recebimento das propostas.

10.1.1-  Os  esclarecimentos  pretendidos  serão  dirigidos  ao  Pregoeiro,  com

encaminhamento através de protocolo no setor respectivo da Prefeitura Municipal de

Santana da Vargem.

10.1.1.1- Poderão  ser  encaminhados  para  o  e-mail

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br,  os  pedidos  de esclarecimento até  dois  dias

úteis antes  da data fixada para recebimento das propostas, desde que devidamente

identificado o representante ou empresa solicitante, para o devido envio da resposta.

10.1.2- Não serão respondidos questionamentos orais (através de telefone).
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10.1.3- Os esclarecimentos poderão ser prestados no prazo de 24 (vinte quatro) horas

úteis, a contar do recebimento, dede que atendido os requisitos do item 10.1.1.1.

XI – PROVIDÊNCIAS / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

11.1 – É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências

ou de impugnação  ao  ato convocatório do pregão  e seus  anexos, observado, para

tanto, o prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das

propostas.

11.1.1  –  A impugnação ou pedido de  providências  será dirigido ao pregoeiro(a)  e

encaminhada através  de  protocolo no setor  específico  da Prefeitura  Municipal  de

Santana da Vargem.

11.1.1.1 A  impugnação  poderá  ser  encaminhada  para  o  e-mail:

licitacao@santandavargem.mg.gov.br e  também  fisicamente  via  correio  ou

protocolada no setor de protocolo localizado na Praça Padre João Maciel Neiva, 15,

Santana da Vargem – MG, no prazo de 2 (dois) dias úteis antes da data marcada para

abertura da sessão. 

11.1.2.  A decisão sobre o pedido de  providências  ou de  impugnação  será proferida

pela  autoridade  subscritora  do  ato  convocatório  do  pregão  no  prazo  de  24  (vinte

quatro) horas úteis, a contar do recebimento da peça indicada por parte da autoridade

referida, que, além de comportar divulgação, deverá também ser juntada aos autos do

PREGÃO  .  

11.1.4. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que

implique  modificações  do  ato  convocatório  do  PREGÃO,  além  das  alterações

decorrentes, divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação

de nova data para a realização do certame.

XII – RECURSO ADMINISTRATIVO

12.1 –  Por ocasião do final  da sessão,  a(s) proponente(s)  que participou(aram) do

PREGÃO  ou que tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão,

deverá(ão) manifestar imediata e motivadamente a(s) intenção(ões) de  recorrer para

que conste na ata tal interesse.

12.2 –  Havendo intenção de interposição de  recurso  contra qualquer  etapa / fase /

procedimento do PREGÃO, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e

motivadamente a  respeito,  através  de  protocolo no setor  específico  da  Prefeitura

Municipal de Santana da Vargem, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em

ata, juntando memorial no prazo de 03 (três) dias, a contar da ocorrência.

12.3  –  As  demais  proponentes  ficam,  desde  logo,  intimadas  para  apresentar

contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo

do RECORRENTE.
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12.4 – Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido

para  tanto,  o  pregoeiro examinará  o  recurso,  podendo  reformar  sua  decisão  ou

encaminhá-lo, devidamente informado, à autoridade competente para decisão.

12.5 – Os autos do PREGÃO permanecerão com vista franqueada aos interessados,

no endereço e horários previstos neste EDITAL.

12.6 – O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo, sendo que

seu acolhimento importará na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

XIII – ADJUDICAÇÃO

13.1– A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por

parte da(s) proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo

ao PREGOEIRO adjudicar o objeto do certame à proponente vencedora.

13.2– Existindo recurso(s)  e constatada a regularidade dos atos praticados e  após a

decisão do(s) mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação

do objeto do certame à proponente vencedora.

XIV – HOMOLOGAÇÃO

14.1 – Compete à autoridade superior homologar o PREGÃO.

14.2-A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação da

proponente  adjudicatária  para  assinar  a  ata  de  registro  de  preços,  respeitada  a

validade de sua proposta.

XV – JULGAMENTO

15.1- O critério de julgamento será o MENOR PREÇO POR ITEM.

15.2- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro

examinará  a  aceitabilidade  da  primeira  classificada,  quanto  ao  objeto  e  valor,  de

acordo  com  os  critérios  estabelecidos  neste  edital,  decidindo  motivadamente  a

respeito.

15.2.1-  Casos  não  se  realizem  lances  verbais,  serão  verificados  a  

conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da 

contratação.

15.2.2- Em havendo apenas uma oferta e desde que esta atenda a todos os 

termos do edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da  

contratação, esta poderá ser aceita.

15.3- Se  a  proposta  não  for  aceitável  ou  o  licitante  não  atender  às  exigências

habilitatórias,  o  Pregoeiro  examinará  a  oferta  subsequente,  verificando  a  sua

aceitabilidade e procedendo à verificação das condições de habilitação do licitante, e,

assim, sucessivamente, na ordem desclassificação, até a apuração de uma proposta

ou lance que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele

adjudicado o objeto deste edital, para o qual tenha apresentado proposta.

Edital – Processo Licitatório 172/2022 Pregão Presencial 57/2022 Página 13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM
Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br 

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br    
15.4- Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será

declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.

15.5- Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados

todos  os  atos  do procedimento  e  as  ocorrências  relevantes,  e  que,  ao  final,  será

assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes.

XVI – PAGAMENTO

16.1- O pagamento será realizado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados a

partir  do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura,  através de ordem bancária, para crédito

em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado (preferencialmente Banco

do Brasil);

16.2- Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o

órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato;

16.3- A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação

da  regularidade  fiscal,  constatada  por  meio  de  consulta  on-line  ao  SICAF  ou,  na

impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos

oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666 de 1993;

16.4- Constatando-se,  junto  ao  SICAF,  a  situação  de  irregularidade  do  fornecedor

contratado,  deverão  ser  tomadas  as  providências  previstas  no  do  art.  31 da  Instrução

Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

16.5- Havendo  erro  na apresentação  da Nota  Fiscal  ou dos  documentos  pertinentes  à

contratação,  ou,  ainda,  circunstância  que  impeça  a  liquidação  da  despesa,  como,  por

exemplo,  obrigação  financeira  pendente,  decorrente  de  penalidade  imposta  ou

inadimplência,  o  pagamento  ficará  sobrestado  até  que  a  Contratada  providencie  as

medidas  saneadoras.  Nesta  hipótese,  o  prazo  para  pagamento  iniciar-se-á  após  a

comprovação  da  regularização  da  situação,  não  acarretando  qualquer  ônus  para  a

Contratante.

16.6- Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancária para pagamento.

16.7-  Antes  de cada  pagamento  à  contratada,  será  realizada  consulta  ao  SICAF  para

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

16.8- Constatando-se,  junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada,  será

providenciada  sua notificação,  por  escrito,  para  que,  no prazo  de 5  (cinco)  dias úteis,

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
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16.9- Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração

deverá  realizar  consulta  ao  SICAF  para  identificar  possível  suspensão  temporária  de

participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o

Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art.

29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

16.10- Não  havendo  regularização  ou  sendo  a  defesa  considerada  improcedente,  a

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade

fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento

a  ser  efetuado,  para  que  sejam  acionados  os  meios  pertinentes  e  necessários  para

garantir o recebimento de seus créditos.

16.11- Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à

rescisão contratual  nos autos do processo administrativo correspondente,  assegurada à

contratada a ampla defesa. 

16.12- Havendo  a  efetiva  execução  do  objeto,  os  pagamentos  serão  realizados

normalmente,  até  que se decida pela rescisão do contrato,  caso a contratada não

regularize sua situação junto ao SICAF. Será rescindido o contrato em execução com

a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança

nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em

qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

16.13-  Quando  do  pagamento,  será  efetuada  a  retenção  tributária  prevista  na

legislação aplicável.

16.14- A  Contratada  regularmente  optante  pelo  Simples  Nacional,  nos  termos  da  Lei

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado

à  apresentação  de  comprovação,  por  meio  de  documento  oficial,  de  que  faz  jus  ao

tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

XVII – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

17.1-  Os  preços  ofertados  são  fixos  e  irreajustáveis  no  período  de  vigência  da

proposta 60 (Sessenta) dias.

17.2- Os preços registrados  poderão sofrer  alterações,  obedecidas às  disposições

contidas no art. 65 da Lei n  º   8.666, de 1993.  

17.3- O  preço  registrado  poderá  ser  revisto  em decorrência  de  eventual  redução

daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo das aquisições ou bens

registrados, cabendo a Administração promover as necessárias negociações junto aos

fornecedores.
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17.3.1- A margem de lucro deverá ser a mesma durante a vigência da Ata de 

Registro de Preços.

17.4- Quando o  preço  inicialmente  registrado,  por  motivo  superveniente,  tornar-se

superior ao preço praticado no mercado a Administração deverá:

17.4.1- convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e 

sua adequação ao praticado pelo mercado;

17.4.2- frustrada a negociação,  o fornecedor será liberado do compromisso  

assumido; 

17.4.3-  convocar  os  demais  fornecedores  visando  igual  oportunidade  de  

negociação.

17.5- Quando  o  preço  de  mercado  tornar-se  superior  aos  preços  registrados  e  o

fornecedor,  mediante requerimento devidamente comprovado, não puder  cumprir  o

compromisso, a Administração poderá:

17.5.1- liberar  o  fornecedor  do  compromisso  assumido,  sem aplicação  da  

penalidade,  confirmando  a  veracidade  dos  motivos  e  comprovantes  

apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de aquisição; e

17.5.2-  convocar  os  demais  fornecedores  visando  igual  oportunidade  de  

negociação.

17.6- Não  havendo  êxito  nas  negociações,  a  Administração  deverá  proceder  à

revogação  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  adotando  as  medidas  cabíveis  para

obtenção da contratação mais vantajosa.

17.7-  O  reajuste  de  preços  somete  incidirá  a  partir  do  deferimento  emitido  pelo

órgão/agente competente.

XVIII – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1-  Os recursos necessários ao atendimento das  despesas  correrão à  conta  da

dotação orçamentária ou outras que se fizerem necessárias durante a vigência da ata

de registro de preço resultante deste processo descrita abaixo:

Ficha 395: 02.081.08.244.0801.2043.3.3.90.32.00.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE

AÇÃO SOCIAL

Ficha 603: 02.081.08.244.0801.2045.3.3.90.32.99.00 – SECRETARIA MUNICIPAL

DE AÇÃO SOCIAL

XIXI – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

19.1 – Para os fins do disposto neste edital a expressão Pequena Empresa serve para

se referir à Microempresa e à Empresa de Pequeno Porte, definidas no art. 3° da Lei

Complementar Federal n° 123/06, cuja condição deverá ser comprovada na sessão

Edital – Processo Licitatório 172/2022 Pregão Presencial 57/2022 Página 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM
Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br 

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br    
pública do Pregão Presencial na fase do credenciamento.

19.2 – Para o exercício do direito de preferência de contratação, no pregão, proceder-

se-á da seguinte forma:

19.2.1 – declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro

examinará a aceitabilidade da primeira classificada quanto ao objeto e valor, decidindo

motivadamente a respeito;

19.2.2-sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a

documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das

suas condições habilitatórias;

19.2.3-constatado  o  atendimento  às  exigências  fixadas  no  edital,  o  licitante  será

declarado vencedor; 

19.2.4 –  se  a  oferta  não  for  aceitável  ou se o  licitante  desatender  às  exigências

habilitatórias,  o  pregoeiro  examinará  as  ofertas  subsequentes,  na  ordem  de

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda

ao edital, sendo o respectivo licitante habilitado e declarado vencedor;

19.2.5 – após a apuração da menor proposta válida, observada a classificação das

propostas  até  o  momento,  será  assegurado  às  Pequenas  Empresas  o  direito  de

preferência à contratação;

19.2.6 – o pregoeiro convocará a Pequena Empresa detentora da proposta de menor

valor dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores

em  relação  ao  valor  apresentado  pelo  proponente  declarado  vencedor,  para  que

apresente nova proposta de preço inferior ao valor da melhor oferta inicial, no prazo de

05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência;

19.2.7 –  realizada nova oferta de preço inferior, nos termos do sub item anterior, o

pregoeiro  examinará  a  aceitabilidade  desta,  quanto  ao  objeto  e  valor,  decidindo

motivadamente a respeito;

19.2.8  –  sendo aceitável  a  nova  oferta  de  menor  preço,  será  aberto  o  envelope

contendo a documentação de habilitação da Pequena Empresa que a tiver formulado,

para confirmação das suas condições habilitatórias, observando o seguinte:

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado

prazo de 02 (dois) dias úteis para sua regularização pelo licitante,  prorrogável por

igual  período,  com  início  no  dia  em  que  proponente  for  declarado  vencedor  do

certame, observado o disposto no art. 110 da Lei Federal n° 8.666/93;

b)  A regularização  da  documentação  fiscal,  conforme  disposto  na  alínea  anterior,

deverá ser efetuada mediante a apresentação das respectivas certidões negativa de

débito ou positiva com efeito de negativa no prazo estipulado na alínea a  deste sub

item;
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c) O prazo para regularização dos documentos mencionados na alínea  b deste sub

item não  se  aplica  aos  documentos  relativos  à  habilitação  jurídica,  à  qualificação

técnica e  econômico-financeira e ao cumprimento do disposto  no art.  7º,  XXIII,  da

Constituição Federal;

19.2.9 –  constatado  o  atendimento  às  exigências  fixadas  no  edital,  a  Pequena

Empresa será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame;

19.2.10 –  se a Pequena Empresa não apresentar proposta de preço inferior ao valor

da  proposta  ofertada  pelo  proponente  vencedor  ou  não atender  às  exigências  de

habilitação, após o decurso do prazo estipulado, o pregoeiro convocará as Pequenas

Empresas remanescentes, se for o caso, que estiverem na situação de empate, na

ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

19.2.11-caso não haja Pequena Empresa dentro da situação de empate ou não ocorra

a  apresentação  de  proposta  de  preço  inferior  ao  valor  ofertado  pelo  proponente

vencedor  ou  não  sejam  atendidas  as  exigências  documentais  de  habilitação,

transcorrido o prazo estipulado,  se for  o  caso,  o pregoeiro  adjudicará o  objeto do

certame ao licitante originalmente declarado vencedor;

19.2.12 – após a aplicação do critério de desempate se houver o pregoeiro poderá

negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço;

19.2.13 –  declarado  o  vencedor,  qualquer  licitante  poderá  manifestar  imediata  e

motivadamente  a  intenção  de  recorrer,  cuja  síntese  será  lavrada  em  ata,  sendo

concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso,

ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em

igual número de dias,  que começarão a correr do término do prazo do recorrente,

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

19.2.14 –  a  falta  de  manifestação  imediata  e  motivada  do  licitante  importará

decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro

ao vencedor.

19.3 - O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida não

tiver sido apresentada por Pequena Empresa.

XX – DA EXECUÇÃO E ENTREGA DO OBJETO

20.1-  O objeto  desta  licitação será  fornecido de acordo com as  necessidades  de

consumo da  Secretaria  Municipal  de  Ação  Social,  após  a  solicitação  do  setor  de

compras;

20.2-  As despesas decorrentes de frete, transporte, embalagem, seguros, tributos e

demais encargos, além de todas as outras despesas adicionais que incidam direta e

indiretamente sobre a perfeita e integral execução do objeto a ser contratado, correrão

por conta e risco exclusivo da contratada, sem a inclusão posterior de qualquer custo

Edital – Processo Licitatório 172/2022 Pregão Presencial 57/2022 Página 18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM
Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br 

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br    
adicional, além daqueles apresentados na proposta de preços;

20.3-  O fornecimento deverá ser iniciado no máximo em 05 (cinco) dias úteis após a

assinatura  da  Ata  de  Registro  de  Preços  ou  a  emissão  de  ordem de  compras  e

serviços;

20.4-  A Administração Municipal reserva para si o direito de recusar o fornecimento

dos produtos que estejam em desacordo com o contrato ou ata de registro de preço,

ou que não estejam em acordo com o presente termo, devendo estes serem refeitos à

expensas da contratada no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sem que isto lhe agregue

direito de recebimento de adicionais;

20.5-  Não será admitida a subcontratação total ou parcial do fornecimento do objeto,

sujeitando-se ao artigo 78, inciso VI, da Lei n.° 8.666/93;

20.6- As marcas apresentadas na proposta não poderão ser substituídas por outra no

ato  da  entrega  da  mercadoria,  a  não  ser  por  outra  marca  que  melhor  atenda  as

especificações do objeto contidas neste termo;

20.7-  O fornecedor está sujeito à fiscalização dos alimentos no ato  da entrega,  e,

posteriormente, a Prefeitura Municipal,  através de responsável,  reserva o direito de

não receber os alimentos, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias

ou caso os alimentos não sejam de primeira qualidade;

20.8- O objeto deste processo licitatório será recebido provisoriamente, para efeito de

posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

20.9-  O  objeto  deste  processo  licitatório  será  recebido  definitivamente,  após  a

verificação da qualidade e da quantidade do material e sua consequente aceitação; 

20.10- As cestas básicas, objeto deste processo licitatório, deverão ser embaladas em

fardos transparentes e resistentes;

20.11- A montagem das cestas básicas deverão seguir a seguinte ordem:

20.11.1- Os itens relacionados de A até P deverão ser embalados em fardos 

transparentes e resistentes;

20.11.2- Os itens Q,  R e S,  deverão ser  entregues separados dos fardos,  

podendo ser entregues na sua embalagem original, desde que respeitados os 

quantitativos solicitados;

20.11.3- Os itens listados de T até Z, por se tratarem de produtos de limpeza, 

deverão ser entregues em fardos transparentes e resistentes, separados dos 

demais itens;

20.11.4- Todos os itens deverão estar dentro da data de validade e respeitando

os prazos mínimos de validade constantes neste termo de referência; 

20.12- As cestas básicas deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias

após o recebimento do pedido;

20.13- A entrega deverá ser efetuada no setor do almoxarifado central, localizado na
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Rua Gabriel José dos Reis, n.° 560 – centro, no horário de 07h às 16h em dias úteis,

ou em qualquer outro endereço indicado pela administração municipal na solicitação

de fornecimento;

20.14-  As  condições  de  acondicionamento  e  transporte  dos  produtos  devem  ser

conforme determina a legislação vigente;

20.15- Os produtos poderão ser devolvidos, sem qualquer ônus ao município, caso as

exigências não sejam atendidas;

20.16-  As  embalagens  dos  produtos  não  poderão  estar  amassadas,  enferrujadas,

estufadas, com vazamentos, sem identificação, devendo constar a data de fabricação

e validade;

20.17- Os produtos deverão obedecer aos critérios mínimos exigidos na descrição.

XXI – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

21.1-  Concluído todo o  Processo Licitatório para fornecimento de produtos de gêneros

alimentícios,  a empresa  vencedora  será  notificada  de  que  o  município  efetivará  a

contratação,  devendo  a  licitante  vencedora  comparecer  em  até  05  (cinco)  dias  úteis

seguintes à notificação para assinar o Contrato e retirar a Autorização de Fornecimento ou

Ordem de Serviço, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções

previstas neste certame;

21.2- A contratada deverá cumprir todas as obrigações constantes neste termo  e em sua

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da

boa e perfeita execução do objeto;

21.3- A contratada deverá efetuar a entrega do objeto ora licitado em perfeitas condições,

conforme  especificações,  prazo  e  local  constantes  neste  termo,  acompanhados  da

respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, data

de fabricação e data de validade;

21.4- Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor do objeto;

21.5- Manter, durante toda a execução do contrato, e compatibilidade com as obrigações

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

21.6- Substituir, reparar ou corrigir, no todo ou em parte, no prazo fixado neste termo;

21.7-  A  contratada  deverá  responsabilizar-se  única  e  exclusivamente  pelos  encargos

trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais  resultantes  do  objeto  licitatório  a  ser

contratado; 

21.8- A contratada deverá responsabilizar-se pelo pagamento de todas as licenças, taxas

e emolumentos necessários à fiel execução do contrato, eventuais multas impostas pelas

autoridades  constituídas,  além  de  todas  as  obrigações  sociais,  previdenciárias  e

tributárias,  bem  como  por  quaisquer  encargos  trabalhistas  decorrentes  do  exercício

profissional  de seus funcionários, despesas com pessoal,  de acordo com as exigências

Edital – Processo Licitatório 172/2022 Pregão Presencial 57/2022 Página 20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM
Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br 

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br    
legais, inclusive o fornecimento de transporte, hospedagem e alimentação e outras que se

fizerem necessárias  à  plena  e  perfeita  execução  do  fornecimento  ou da  prestação  de

serviços durante a vigência do contrato. Quando da realização dos serviços “in loco”, todas

as despesas correrão por conta da CONTRATADA; 

21.9- A contratada deverá Responsabilizar-se por quaisquer despesas, inclusive possíveis

perdas  e  danos  decorrentes  da  demora  na  execução,  caso  haja  necessidade  de

modificação ou adequação dos serviços devido à impossibilidade de execução conforme o

contratado, sem qualquer custo ao CONTRATANTE; 

21.10-  A contratada deverá Contratar  pessoas idôneas para prestarem os serviços nos

horários e formas definidos pelo CONTRATANTE; 

21.11- A contratada deverá Manter toda a equipe uniformizada, identificada, credenciada,

treinada e habilitada, conforme a legislação vigente;

21.12- A contratada deverá Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e

as supressões que se fizerem necessárias ao fornecimento ou prestação dos serviços a

serem contratados, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato;

21.13-  A contratada  deverá   Informar  e  manter  atualizados  os  endereços,  números de

telefones  fixos  e  móveis  e  endereço  eletrônico  (e-mail),  bem  como  nome  da  pessoa

autorizada para contatos setoriais que se fizerem necessários à boa comunicação entre as

partes;

21.14- A contratada deverá Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos que causar ao

órgão  ou  a  terceiros,  ainda  que  seja  ato  culposo  praticado  por  seus  prepostos,

empregados  ou  mandatário,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade  à

fiscalização ou acompanhamento pela CONTRATANTE;

21.15-  A contratada  deverá  Na hipótese  de  qualquer  reclamatória  trabalhista  proposta

contra a CONTRATANTE pelos empregados da CONTRATADA, esta deverá comparecer

espontaneamente  em juízo,  reconhecendo sua  verdadeira  condição de empregadora  e

substituir  a CONTRATANTE no processo até a sentença final,  respondendo pelos ônus

diretos e/ou indiretos de eventual condenação. Esta responsabilidade não cessa após o

término ou rescisão do presente contrato.

XXII – DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1 A autoridade competente do Município de Santana da Vargem poderá anular e

revogar  a  presente  licitação  por  razões  de  interesse  público  decorrente  de  fato

superveniente  devidamente  comprovado,  pertinente  e  suficiente  para  justificar  tal

conduta, ou anular por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante

parecer escrito do pregoeiro, devidamente fundamentado.

22.2 A nulidade do processo licitatório induz à do contrato, sem prejuízo do disposto

no parágrafo único do art. 59, da Lei Federal n° 8.666/93.
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22.3 As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas no

momento  da  abertura  do  envelope  correspondente,  por  escrito,  quando  serão

registradas  em ata,  sendo vedadas observações  ou reclamações impertinentes ao

certame.

22.4 A  apresentação  da  proposta  implica,  por  parte  da  licitante,  observação  dos

preceitos  legais  e  regulamentares  em vigor,  bem como a  integral  e  incondicional

aceitação  de  todos  os  termos  e  condições  deste  edital  sendo  responsável  pela

fidelidade  e  legitimidade  das  informações  e  dos  documentos  apresentados  em

qualquer fase da licitação. 

22.5  A  aceitação  de  documentação  por  cópia  simples  ficará  condicionada  à

apresentação do original  ao  PREGOEIRO, por  ocasião da abertura do  ENVELOPE

HABILITAÇÃO, para a devida autenticação.

22.6  O documento expedido via  Internet  e,  inclusive,  aqueles outros apresentados

terão, sempre que necessário, suas autenticidades / validades comprovadas por parte

do PREGOEIRO.

22.7  Inexistindo  prazo  de  validade  nas  Certidões,  serão  aceitas  aquelas  cujas

expedições / emissões não ultrapassem a 30 (trinta) dias da data final para a entrega

dos envelopes.

22.8 A proposta comercial, a declaração de pleno atendimento aos termos deste edital,

a  procuração  para  o  credenciamento,  a  declaração  que  não  emprega  menor  e  a

declaração de inexistência  de fato impeditivo deverão ser  apresentadas  com firma

reconhecida, ou não.

22.9 Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé,

a Administração da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, comunicará os fatos

verificados ao Ministério Público para as providências cabíveis.

22.10  É  facultado  ao  Pregoeiro  ou  à  autoridade  superior,  em  qualquer  fase  da

licitação,  a  promoção  de  diligência  destinada  a  esclarecer  ou  complementar  a

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que

deva constar no ato da sessão pública.

22.11 As  questões  decorrentes  da  execução  deste  edital,  que  não  puderem  ser

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no  FORO da Comarca

de Três Pontas – MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.12 Os  casos  omissos  serão  dirimidos  pelo  pregoeiro,  com  observância  da

legislação regedora, em especial a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e Lei

Federal n° 10.520/02.
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Santana da Vargem, 07 de novembro de 2022

José Elias Figueiredo

Prefeito Municipal
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM – MG

PROCESSO LICITATÓRIO: N.° 172/2022

PREGÃO PRESENCIAL: N° 57/2022

1) LICITAÇÃO/ MODALIDADE: Pregão Presencial/ Registro de Preço

2) REGIME DE EXECUÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

3) OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO

DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, SELF SERVICE A AFINS

4) ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

ITEM Qtd. Unid. DESCRIÇÃO

1 350 UN Cesta básica embalada com os seguintes itens:

A)  02  pacotes  de  arroz  branco  tipo  1  polido,  sem
glúten,contendo pelo menos 90% de grãos inteiros,  coloração
branca, com registro no ministério da agricultura; 02 pacotes de
5 kg cada; 

B) 01 pacote de açúcar cristal; embalagem de 5kg; 

C) 01 kg de macarrão sêmola picado, com ovos, tipo ave maria;

D) 01 pacote de café 100% arábica, extraforte, torrado e moído
(com selo de pureza ABIC), embalado a vácuo; embalagem de
500g;

E) 01 kg de fubá mimoso fino;

F) 01 kg de sal refinado;

G) 02 pacotes de feijão carioca tipo 1, embalagem de 1kg (com
no  mínimo  as  seguintes  especificações:  deverá  ser  novo,
constituído  de  grãos  inteiros  e  sãos,  com  teor  de  umidade
máxima de 15%, isento de material terroso, sujidade e mistura
de outras variedades e espécies,  grãos de tamanho e forma
naturais,  validade  no  mínimo  de  90  dias.  No  rótulo  da
embalagem  deverão  constar  de  forma  clara  as  seguintes
informações: a) identificação do produto, inclusive a marca; b)
nome e endereço do fabricante; c) data de fabricação; d) data
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de validade ou prazo máximo para consumo; e) número do lote;
f) informação nutricional;

H) 01 kg de farinha de trigo tradicional, enriquecida com ferro e
ácido fólico, validade mínima de 90 dias a partir da entrega do
produto; 

I) 500g de farinha de milho flocada. Descrição: flocos de milho
amarelo,  pré  cozida,  embalagem  em  pacotes  plásticos,
transparentes, limpos, não violados, resistentes. A embalagem
deverá  conter  externamente  os  dados  de  identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de
validade, quantidade do produto. Prazo de Validade mínimo de
03  (três)  meses  a  partir  da  data  de  entrega  na  unidade
requisitante; 

J)  500g  de  farinha  de  mandioca,  descrição:  fina,  branca,
torrada, tipo 01, embalada em pacotes plásticos transparentes,
limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do
produto  até  o  momento  do  consumo.  A embalagem  deverá
conter  externamente  os  dados  de  identificação,  procedência,
informações  nutricionais,  número  de  lote,  data  de  validade,
quantidade do produto. Prazo de Validade mínimo de 3 (três)
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante;

K)  02  pacotes  de  biscoito  salgado,  tipo  “cream  cracker”:
embalagem primária em pacotes impermeáveis lacrados, deve
ser  entregue  duas  embalagens  de  375g  cada.  Prazo  de
Validade mínimo de 120 dias a partir da data de entrega dos
produtos;

L)  02  pacotes  de  biscoito  doce  tipo  maria,  consistência
crocante,  embalagem  primária  em  pacotes  impermeáveis
lacrados, deve ser entregue duas embalagens com 350g cada.
Prazo  de  Validade  mínimo  de  120  dias  a  partir  da  data  de
entrega dos produtos;

M) 02 unidades de goiabada, contendo 300g cada, cm rótulo
apresentando  informações  nutricionais,  lote,  ingredientes,
procedência, data de fabricação e validade. Prazo de Validade
mínimo de 90 dias a partir da data da entrega; 

N) 01 unidade de achocolatado em pó, instantâneo, embalagem
de  200g,  resistente  e  hermeticamente  vedada.  Deve  possuir
rótulo com informações nutricionais, origem, data de fabricação
e validade; 

O) 300g de tempero pronto, tipo “alho e sal”;

P) 02 unidades de extrato de tomate concentrado, de mínimo
340g cada; 

Q) 500g de margarina. Mínimo de 80% de lipídeos, com óleos
vegetais  líquidos  e  hidrogenados,  água,  sal,  leite  em  pó
desnatado e/ou soro de leite, vitamina A. Emulsificantes: mono
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e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 471) e lectina de soja (INS
322). Conservadores: benzoato de sódio (INS 211) e/ou sorbato
de potássio (INS 202), aroma idêntico ao natural de manteiga.
“Aromatizado  artificialmente”.  Antioxidantes  TBHG  (INS  319)
e/ou  BHT  (INS  321).  Acidulantes:  ácido  cítrico  (INS  330)  e
corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100i)
e/ou  corante  betacaroteno  sintético  idêntico  ao  natural  (INS
160ai). “Colorido Artificialmente”. Não contém glúten. Certificado
da Anvisa; Prazo de Validade mínimo de 05 meses, a contar da
data de entrega;

R) 02 unidades de óleo de soja tipo 1, com no mínimo 900 ml;

S)  02  unidades  de  leite  integral  UHT,  com  no  mínimo  as
seguintes especificações:  embalagem longa vida,  com 1 litro.
Prazo  de  Validade  mínimo de  5  meses a contar  da  data  de
entrega;

T) 02 pacotes com 04 rolos de papel higiênico de no mínimo
30mt cada, folha dupla, neutra, cor branco. 

U) 04 unidades de sabonete de 85g, em tablete, uso adulto, de
fragrância  suave,  sabonete  deverá  possuir  grande  poder
espumante;

V) 04 unidades de creme dental com concentração mínima de
1000 (mil) ppm de flúor, a concentração de ppm de composto de
flúor  deverá  estar  estampada  no  rótulo;  conter  os  seguintes
compostos  de  flúor  na  formulação  aceitos  pelo  Ministério  da
Saúde: monofluorsfosfato de sódio, fluoreto de sódio,  fluoreto
estanhoso,  fluoretos  aminados;  acondicionado  em  tubo  de
plástico flexível com no mínimo 90 gramas;

W) 01 frasco de água sanitária, contendo 2 litros, composição
química  hipoclorito de sódio,  hidróxido de sódio,  cloreto,  teor
cloro  ativo  varia  de  2  a  2,50%,  classe  corrosivo  classe  8,
número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso molecular
cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1 g/l, cor incolor; 

X)  01  pacote  de  sabão  em  barra  glicerinado,  neutro,  sem
perfume, contendo 05 unidades de 180g cada;

Y)  01  pacote  de  sabão  em  pó  azul  granulado,  com  ação
amaciante e alto poder de dissolução, composição: tensoativo
aniônico,  biodegradável,  acidulante,  perfume,  coadjuvante,
pigmento, sal inorgânico e água, embalagem de 800g;

Z)  01 frasco de detergente líquido biodegradável  neutro para
uso de remoção de gorduras e sujeiras de louças e na limpeza
geral.  Composição:  tensoativo  aniônico,  coadjuvantes,
preservantes, corantes e água. Unidade de fornecimento: frasco
com  500ml.  Produto  com  Registro  no  Ministério  da
Saúde/ANVISA.
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5) JUSTIFICATIVA

A realização desse processo licitatório visando atender a Secretaria Municipal

de  Ação  Social  justifica-se na  necessidade  de  atender  àqueles  munícipes  que  se

encontram em condições de vulnerabilidade. 

Tem-se  por  objeto  a  futura  e  eventual  aquisição  de  cestas  básicas  para  a

Secretaria  Municipal  de  Ação  Social,  as  quais  serão  distribuídas  em  forma  de

benefícios  eventuais  a  usuários  da  política  de  assistência  que  apresentarem

vulnerabilidade social.

É entendido por vulnerabilidade social a situação socioeconômica de grupos de

pessoas  com  poucos  recursos  financeiros,  de  moradia,  educação  e  acesso  a

oportunidades para seu desenvolvimento enquanto cidadão.

O  benefício  a  ser  promovido  pela  Secretaria  será  eventual,  na  forma  de

distribuição  de  cesta  básica  e,  constitui-se  em  uma  prestação  temporária,  em

alimentos e questões básicas de higiene, com a finalidade de reduzir a vulnerabilidade

provocada pela falta de condições socioeconômicas. 

06) DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1- O objeto deste processo licitatório será recebido provisoriamente, para efeito de

posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

6.2-  O  objeto  deste  processo  licitatório  será  recebido  definitivamente,  após  a

verificação da qualidade e da quantidade do material e sua consequente aceitação; 

6.3- As cestas básicas, objeto deste processo licitatório, deverão ser embaladas em

fardos transparentes e resistentes;

6.4- A montagem das cestas básicas deverão seguir a seguinte ordem:

6.4.1- Os itens relacionados de A até P deverão ser embalados em fardos  

transparentes e resistentes;

6.4.2- Os itens Q, R e S, deverão ser entregues separados dos fardos, podendo

ser  entregues  na  sua  embalagem  original,  desde  que  respeitados  os  

quantitativos solicitados;

6.4.3- Os itens listados de T até Z, por se tratarem de produtos de limpeza,  

deverão ser entregues em fardos transparentes e resistentes, separados dos  

demais itens;

6.4.4- Todos os itens deverão estar dentro da data de validade e respeitando 

os prazos mínimos de validade constantes neste termo de referência; 
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6.5- As cestas básicas deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias após

o recebimento do pedido;

6.6- A entrega deverá ser efetuada no setor do almoxarifado central, localizado na Rua

Gabriel José dos Reis, n.° 560 – centro, no horário de 07h às 16h em dias úteis, ou em

qualquer  outro  endereço  indicado  pela  administração  municipal  na  solicitação  de

fornecimento;

6.7- As condições de acondicionamento e transporte dos produtos devem ser conforme

determina a legislação vigente;

6.8- Os produtos poderão ser devolvidos, sem qualquer ônus ao município, caso as

exigências não sejam atendidas;

6.9-  As  embalagens  dos  produtos  não  poderão  estar  amassadas,  enferrujadas,

estufadas, com vazamentos, sem identificação, devendo constar a data de fabricação e

validade;

6.10- Os produtos deverão obedecer aos critérios mínimos exigidos na descrição.

07) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

7.1-  O  objeto  desta  licitação  será  fornecido  de  acordo  com  as  necessidades  de

consumo  da  Secretaria  Municipal  de  Ação  Social,  após  a  solicitação  do  setor  de

compras;

7.2-  As  despesas decorrentes  de  frete,  transporte,  embalagem, seguros,  tributos  e

demais encargos, além de todas as outras despesas adicionais que incidam direta e

indiretamente sobre a perfeita e integral execução do objeto a ser contratado, correrão

por conta e risco exclusivo da contratada, sem a inclusão posterior de qualquer custo

adicional, além daqueles apresentados na proposta de preços;

7.3- O fornecimento deverá ser iniciado no máximo em 05 (cinco) dias úteis após a

assinatura  da  Ata  de  Registro  de  Preços  ou  a  emissão  de  ordem de  compras  e

serviços;

7.4- A Administração Municipal reserva para si o direito de recusar o fornecimento dos

produtos que estejam em desacordo com o contrato ou ata de registro de preço, ou

que não estejam em acordo com o presente termo, devendo estes serem refeitos à

expensas da contratada no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sem que isto lhe agregue

direito de recebimento de adicionais;

7.5- Não será admitida a subcontratação total ou parcial do fornecimento do objeto,

sujeitando-se ao artigo 78, inciso VI, da Lei n.° 8.666/93;

7.6- As marcas apresentadas na proposta não poderão ser substituídas por outra no

ato  da  entrega  da  mercadoria,  a  não  ser  por  outra  marca  que  melhor  atenda  as

especificações do objeto contidas neste termo;
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7.7-  O fornecedor  está  sujeito  à  fiscalização  dos  alimentos  no  ato  da  entrega,  e,

posteriormente, a Prefeitura Municipal, através de responsável, reserva o direito de não

receber os alimentos, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias ou

caso os alimentos não sejam de primeira qualidade;

08) OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1-  Concluído  todo  o  Processo  Licitatório  para  fornecimento  de  produtos  de  gêneros

alimentícios,  a empresa  vencedora  será  notificada  de  que  o  município  efetivará  a

contratação,  devendo  a  licitante  vencedora  comparecer  em  até  05  (cinco)  dias  úteis

seguintes à notificação para assinar o Contrato e retirar a Autorização de Fornecimento ou

Ordem de Serviço, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções

previstas neste certame;

8.2- A contratada deverá cumprir todas as obrigações constantes neste termo  e em sua

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da

boa e perfeita execução do objeto;

8.3- A contratada deverá efetuar a entrega do objeto ora licitado em perfeitas condições,

conforme  especificações,  prazo  e  local  constantes  neste  termo,  acompanhados  da

respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, data

de fabricação e data de validade;

8.4- Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor do objeto;

8.5- Manter, durante toda a execução do contrato,  e compatibilidade com as obrigações

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

8.6- Substituir, reparar ou corrigir, no todo ou em parte, no prazo fixado neste termo;

8.7-  A  contratada  deverá  responsabilizar-se  única  e  exclusivamente  pelos  encargos

trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais  resultantes  do  objeto  licitatório  a  ser

contratado; 

8.8-  A contratada deverá responsabilizar-se pelo pagamento de todas as licenças, taxas e

emolumentos necessários à fiel  execução  do contrato,  eventuais  multas impostas pelas

autoridades constituídas, além de todas as obrigações sociais, previdenciárias e tributárias,

bem como por  quaisquer  encargos  trabalhistas decorrentes  do exercício  profissional  de

seus funcionários, despesas com pessoal, de acordo com as exigências legais, inclusive o

fornecimento  de  transporte,  hospedagem  e  alimentação  e  outras  que  se  fizerem

necessárias  à  plena  e  perfeita  execução  do  fornecimento  ou da  prestação  de  serviços

durante  a  vigência  do  contrato.  Quando  da  realização  dos  serviços  “in  loco”,  todas  as

despesas correrão por conta da CONTRATADA; 
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8.9- A contratada deverá Responsabilizar-se por quaisquer despesas, inclusive possíveis

perdas  e  danos  decorrentes  da  demora  na  execução,  caso  haja  necessidade  de

modificação ou adequação dos serviços devido à impossibilidade de execução conforme o

contratado, sem qualquer custo ao CONTRATANTE; 

8.10-  A  contratada  deverá  Contratar  pessoas  idôneas  para  prestarem os  serviços  nos

horários e formas definidos pelo CONTRATANTE; 

8.11- A contratada deverá Manter toda a equipe uniformizada, identificada, credenciada,

treinada e habilitada, conforme a legislação vigente;

8.12- A contratada deverá Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as

supressões  que  se  fizerem  necessárias  ao  fornecimento  ou  prestação  dos  serviços  a

serem contratados, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato;

8.13-  A  contratada  deverá   Informar  e  manter  atualizados  os  endereços,  números  de

telefones  fixos  e  móveis  e  endereço  eletrônico  (e-mail),  bem  como  nome  da  pessoa

autorizada para contatos setoriais que se fizerem necessários à boa comunicação entre as

partes;

8.14- A contratada deverá Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos que causar ao

órgão ou a terceiros, ainda que seja ato culposo praticado por seus prepostos, empregados

ou  mandatário,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade  à  fiscalização  ou

acompanhamento pela CONTRATANTE;

8.15- A contratada deverá Na hipótese de qualquer reclamatória trabalhista proposta contra

a  CONTRATANTE  pelos  empregados  da  CONTRATADA,  esta  deverá  comparecer

espontaneamente  em juízo,  reconhecendo  sua  verdadeira  condição  de  empregadora  e

substituir  a CONTRATANTE no processo até  a sentença final,  respondendo pelos ônus

diretos e/ou indiretos de eventual condenação.  Esta responsabilidade não cessa após o

término ou rescisão do presente contrato.

09) OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo e seus anexos;

9.2-  Verificar  minuciosamente,  no  prazo  fixado,  a  conformidade  dos  bens  recebidos

provisoriamente com as especificações constantes neste Termo e na proposta, para fins de

aceitação e recebimento definitivo;

9.3-  Comunicar  à  Contratada,  por  escrito,  sobre  imperfeições,  falhas  ou irregularidades

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

9.4-  Acompanhar  e  fiscalizar  o cumprimento  das  obrigações  da Contratada,  através  de

comissão/servidor especialmente designado;

9.5- Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,

no prazo e forma estabelecidos neste Termo;
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9.6-  A  Administração  não  responderá  por  quaisquer  compromissos  assumidos  pela

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo, bem como

por  qualquer  dano causado a terceiros em decorrência  de ato  da  Contratada,  de seus

empregados, prepostos ou subordinados.

10) DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Sob os termos do Art. 67 da Lei 8.666/93, a execução do contrato deverá ser

acompanhada  e  fiscalizada  por  um representante  da  Administração  especialmente

designado, que deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas

com a execução do contrato, determinando o que for necessário à realização das faltas

ou defeitos observados, sendo que as decisões e providências que ultrapassarem a

competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores para adoção

das providências cabíveis.

A  fiscalização  que  trata  no  parágrafo  acima  não  exclui  nem  reduz  a

responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,

ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência

desta,  não  implica  corresponsabilidade  da  Administração  ou  de  seus  agentes  e

prepostos, em conformidade com o Art. 70 da Lei n.° 8.666/93.

Ficam responsáveis pela avaliação a Secretária Municipal de Ação Social Sra.

Eliane  Aparecida Figueiredo,  e a  coordenadora do CRAS,  Sra.  Mariana Miranda –

telefones (35) 3858-1337/ 3858-1424.

11) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1.1-  O pagamento será realizado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados a

partir  do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura,  através de ordem bancária, para crédito

em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado (preferencialmente Banco

do Brasil);

11.2- Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o

órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato;

11.3- A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação

da  regularidade  fiscal,  constatada  por  meio  de  consulta  on-line  ao  SICAF  ou,  na

impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos

oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666 de 1993;

11.4-  Constatando-se,  junto  ao  SICAF,  a  situação  de  irregularidade  do  fornecedor
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contratado,  deverão  ser  tomadas  as  providências  previstas  no  do  art.  31 da  Instrução

Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

11.5-  Havendo erro  na  apresentação da  Nota Fiscal  ou  dos documentos pertinentes à

contratação,  ou,  ainda,  circunstância  que  impeça  a  liquidação  da  despesa,  como,  por

exemplo,  obrigação  financeira  pendente,  decorrente  de  penalidade  imposta  ou

inadimplência,  o  pagamento  ficará  sobrestado  até  que  a  Contratada  providencie  as

medidas  saneadoras.  Nesta  hipótese,  o  prazo  para  pagamento  iniciar-se-á  após  a

comprovação  da  regularização  da  situação,  não  acarretando  qualquer  ônus  para  a

Contratante.

11.6- Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancária para pagamento.

11.7-  Antes  de  cada  pagamento  à  contratada,  será  realizada  consulta  ao  SICAF  para

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

11.8- Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será

providenciada  sua notificação,  por  escrito,  para  que,  no prazo  de 5  (cinco)  dias úteis,

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

11.9- Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração

deverá  realizar  consulta  ao  SICAF  para  identificar  possível  suspensão  temporária  de

participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o

Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art.

29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

11.10-  Não  havendo  regularização  ou  sendo  a  defesa  considerada  improcedente,  a

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade

fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento

a  ser  efetuado,  para  que  sejam  acionados  os  meios  pertinentes  e  necessários  para

garantir o recebimento de seus créditos.

11.11- Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à

rescisão contratual  nos autos do processo administrativo correspondente,  assegurada à

contratada a ampla defesa. 

11.12-  Havendo  a  efetiva  execução  do  objeto,  os  pagamentos  serão  realizados

normalmente,  até  que se decida pela rescisão do contrato,  caso a contratada não

regularize sua situação junto ao SICAF. Será rescindido o contrato em execução com
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a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança

nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em

qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

11.13-  Quando  do  pagamento,  será  efetuada  a  retenção  tributária  prevista  na

legislação aplicável.

11.14-  A  Contratada  regularmente  optante  pelo  Simples  Nacional,  nos  termos  da  Lei

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado

à  apresentação  de  comprovação,  por  meio  de  documento  oficial,  de  que  faz  jus  ao

tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12) VIGÊNCIA DO CONTRATO

12.1-  O Instrumento Administrativo  a  ser  assinado  com a  licitante  vencedora  terá

vigência de 12 (doze) meses a partir da data de homologação do processo licitatório; 

13) DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

13.1-  A aplicação de penalidade  à  licitante  reger-se-á conforme o  estabelecido  na

Seção II do Capítulo IV das Leis n.° 8.666/93 e pelo Art. 7° da Lei n.° 10.520/02;

13.2- Em conformidade com o Art.  86 da Lei n.° 8.666/93, o atraso injustificado na

execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, que, no caso e apreço

ser´de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do

valor contratado;

13.3- A referida multa de mora poderá ser descontada dos créditos que a contratada

possuir com o município, e poderá cumular com as demais sanções administrativas,

inclusive cm as multas previstas abaixo;

13.4- Em conformidade com o Art. 87 da Lei n.° 8.666/93, em caso de inexecução total

ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao

contratado as seguintes sanções:

a) advertência, por escrito;

b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação efetuada,

pela inexecução das obrigações constantes deste instrumento;

c) 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  própria  autoridade  que  aplicou  a  

penalidade,  que  será  concedida  sempre  que  o  contratado  ressarcir  a  
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Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada;

13.5- De acordo com o Art. 7° da Lei 10.520/02 quem, convocado dentro do prazo de

validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de

seu  objeto,  não  mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  na  execução  do  contrato,

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e

contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado

no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso

XIV do Art. 4° desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas

previstas em edital e no contrato e nas demais cominações legais;

13.6-  As  multas  devidas  e/ou  prejuízos  causados  às  instalações  da  Administração

Pública direta e indireta pela contratada, serão deduzidos dos valores a serem pagos,

recolhidos em conta específica em favor da contratante, ou cobrados judicialmente;

13.7-  Se a contratada não tiver  valores a receber do município terá o prazo de 05

(cinco)  dias  úteis,  após  a  notificação  oficial,  para  recolhimento  da  multa  na forma

estabelecida no subitem anterior;

13.8- A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste termo, no edital, no

contrato administrativo ou outro instrumento administrativo será precedida de processo

administrativo, garantindo-se no mesmo à contratada o direito da ampla defesa e do

contraditório.

14) AVALIAÇÃO APROXIMADA DE CUSTOS

O  valor  estimado,  para  o  registro  de  preços,  considerando  a  quantidade  total

pretendida, conforme pesquisa de mercado (anexa aos autos) é de  R$ 102.513,84

(CENTO  E  DOIS  MIL,  QUINHENTOS  E  TREZE REAIS  E  OITENTA E QUATRO

CENTAVOS)

16) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As  despesas  decorrentes  das  eventuais  contratações  derivadas  deste  processo

licitatório correrão nas seguintes dotações orçamentárias: 

Ficha 395: 02.081.08.244.0801.2043.3.3.90.32.00.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE

AÇÃO SOCIAL

Ficha 603: 02.081.08.244.0801.2045.3.3.90.32.99.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE

AÇÃO SOCIAL

Santana da Vargem, 07 de novembro de 2022.
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Eliane Aparecida Figueiredo
Secretária Municipal de Ação Social
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 172/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 57/2022

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM – REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de cestas básicas para a

Secretaria Municipal de Ação Social

Razão Social:_________________________________________________________
Nome Fantasia: _______________________________________________________
CNPJ: ____________________________ Optante pelo SIMPLES: ( ) Sim  ( ) Não
Qualificado como ME, MEI ou EPP: ( ) Sim ( ) Não - se sim, qual: _________________
Endereço: ____________________________________________________________
Bairro: ______________________________ Cidade: __________________________ 
CEP:_______________________ E-mail: ___________________________________
Telefone: _______________________________ Banco: ________________________
Conta Bancaria:____________________ Nome e nº da Agência:_________________
Representante Legal:____________________________________________________

Segue link para solicitação do arquivo para preenchimento das propostas:

http://download.betha.com.br/discosver.jsp?rdn=130522155523&s=33&v=2.0.26 

1)LOCAL DE ENTREGA: Os itens deverão ser entregues na localidade descrita pela

secretaria solicitante.

2)CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 15 (quinze) dias contados a partir  da entrega e

aceite dos itens

3)PRAZO PARA ENTREGA: O Fornecimento dos Itens deverá ser iniciado no máximo

em 05 (cinco) dias úteis após a assinatura da Ata de Registro de Preços ou a emissão

de ordem de compras e serviços

4)VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

LOCAL E DATA

______________________________

Assinatura do responsável pela empresa ou preposto

Nome completo e qualificação

Função (proprietário, sócio-gerente, diretor, etc.)

CPF e RG

Edital – Processo Licitatório 172/2022 Pregão Presencial 57/2022 Página 36



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM
Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br 

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br
    

 
ANEXO III

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE

HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: ______________________________________ 

CNPJ: ______________________________________

Ref.: PREGÃO (PRESENCIAL) N°172/2022

         PROCESSO LICITATÓRIO N.°57/2022

Pela presente declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII

do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/02, sob as penalidades cabíveis, que

cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital.

__________,_____ de _______de _____

______________________________________________

Nome e assinatura do representante legal

(carimbo da empresa)
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ANEXO IV

PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento particular de procuração, a (razão social da empresa), com

sede (endereço completo) inscrita no CNPJ/ MF sob o nº (nº do CNPJ), nomeia e

constitui seu bastante procurador (a) o(a) Sr. (a) (nome do representante) portador (a)

da cédula de identidade  (nº RG), e CPF (nº CPF), a quem confere amplos poderes

para representar perante o Município de Santana da Vargem na Sessão de Pregão

Presencial nº 57/2022 o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e 

propostas, manifestar-se em nome da empresa, formular lances verbais, negociar a

redução de preços, desistir e interpor recursos, rubricar documentos e assinar atas,

prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO (A), enfim, praticar os

demais atos pertinentes ao certame, em nome da outorgante.

__________,_____ de _______de _____

______________________________________________

Nome e assinatura do representante legal

(carimbo da empresa)
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ANEXO V

 DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

RAZÃO SOCIAL: __________________________________

CNPJ: ___________________________________________

Ref.: PREGÃO (PRESENCIAL) N° 172/2022

          PROCESSO LICITATÓRIO N.° 57/2022

DECLARAMOS, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº8.666, de 21 de

junho  de  1993,  acrescido  pela  Lei  nº9.854,  de  27  de  outubro  de  1999,  que  não

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não

emprega menor de dezesseis anos. 

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

__________,_____ de _______de _____

______________________________________________

Nome e assinatura do representante legal

(carimbo da empresa)

(Observação): em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

RAZÃO SOCIAL:_____________________________

CNPJ:______________________________________

Ref.:PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 172/2022

         PROCESSO LICITATÓRIO N.°57/2022

Declaramos a  inexistência  de fato  impeditivo  quanto  à  habilitação  para

participar  neste  Pregão,  bem como estamos  cientes  de  que  devemos  declará-los

quando ocorridos durante o certame.

Por ser verdade, firmamos a presente sob as penas da Lei.

__________,_____ de _______de _____

______________________________________________

Nome e assinatura do representante legal

(carimbo da empresa)
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ANEXO VII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO N.° 172/2022

PREGÃO PRESENCIAL N.° 57/2022

Objeto:  REGISTRO  DE PREÇO  PARA FUTURA E  EVENTUAL  AQUISIÇÃO DE
CESTAS BÁSICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° XX/2022

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Ao (s)......dia (s) do mês de......... de……., na sede da Prefeitura  Municipal,

situada na Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – centro – Santana da Vargem/MG,

nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, com as

alterações posteriores, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, Lei Complementar nº

123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de

2014, Decreto Federal nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, que regulamenta o

sistema de Registro de Preços previsto no art.  15 da Lei 8666/93, e das demais

normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no

Pregão Presencial  para Registro de Preços nº 057/2022, Processo Licitatório  n.°

172/2022, por deliberação da Pregoeira e Comissão de Apoio, Ata de Julgamento

de Preços, e homologada pelo Prefeito Municipal, RESOLVE Registrar Preços para

futura  e  eventual  aquisição  de  CESTAS  BÁSICAS  PARA  A  SECRETARIA

MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, conforme especificações, quantitativos, preços de

referência e condições constantes no edital e seus anexos, que passa a fazer parte

desta,  tendo  sido  classificada(s)  a(s)  proposta(s)  apresentada(s)  pela(s)

empresa(s)  ________________________,  portadora  do  CNPJ/MF  sob  o  n°

______________________, localizada à ______________________, n.° _______,

Bairro  __________________,  na  cidade  de  ______________________,  Estado

______, CEP: __________________.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem como objeto Registro de Preço para futura e eventual

aquisição de cestas básicas para a secretaria municipal de ação social, por um
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período estimado de 12 meses,  conforme especificações,  quantitativos e valores a

seguir:

Item Qtd. Unid. Descrição Valo
r

Unit.

Valor
Total

1 350 UN Cesta básica embalada com os seguintes itens:

A) 02 pacotes de arroz branco tipo 1 polido, sem
glúten,contendo pelo menos 90% de grãos inteiros,
coloração  branca,  com  registro  no  ministério  da
agricultura; 02 pacotes de 5 kg cada; 

B) 01 pacote de açúcar cristal; embalagem de 5kg; 

C) 01 kg de macarrão sêmola picado, com ovos,
tipo ave maria;

D)  01  pacote  de  café  100%  arábica,  extraforte,
torrado  e  moído  (com  selo  de  pureza  ABIC),
embalado a vácuo; embalagem de 500g;

E) 01 kg de fubá mimoso fino;

F) 01 kg de sal refinado;

G) 02 pacotes de feijão carioca tipo 1, embalagem
de  1kg  (com  no  mínimo  as  seguintes
especificações:  deverá  ser  novo,  constituído  de
grãos  inteiros  e  sãos,  com  teor  de  umidade
máxima  de  15%,  isento  de  material  terroso,
sujidade  e  mistura  de  outras  variedades  e
espécies,  grãos  de  tamanho  e  forma  naturais,
validade  no  mínimo  de  90  dias.  No  rótulo  da
embalagem  deverão  constar  de  forma  clara  as
seguintes informações: a) identificação do produto,
inclusive  a  marca;  b)  nome  e  endereço  do
fabricante;  c)  data  de  fabricação;  d)  data  de
validade  ou  prazo  máximo  para  consumo;  e)
número do lote; f) informação nutricional;

H) 01 kg de farinha de trigo tradicional, enriquecida
com ferro  e ácido  fólico,  validade  mínima de  90
dias a partir da entrega do produto; 

I)  500g  de  farinha  de  milho  flocada.  Descrição:
flocos  de milho amarelo,  pré cozida,  embalagem
em pacotes plásticos,  transparentes,  limpos,  não
violados, resistentes. A embalagem deverá conter
externamente  os  dados  de  identificação,
procedência, informações nutricionais,  número de
lote,  data  de  validade,  quantidade  do  produto.

Edital – Processo Licitatório 172/2022 Pregão Presencial 057/2022 Página 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM
Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br 

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br
    

 

Prazo de Validade  mínimo de 03 (três)  meses  a
partir da data de entrega na unidade requisitante; 

J)  500g  de farinha de mandioca,  descrição:  fina,
branca,  torrada,  tipo  01,  embalada  em  pacotes
plásticos  transparentes,  limpos,  não  violados,
resistentes, que garantam a integridade do produto
até o momento do consumo. A embalagem deverá
conter  externamente  os  dados  de  identificação,
procedência, informações nutricionais,  número de
lote,  data  de  validade,  quantidade  do  produto.
Prazo  de  Validade  mínimo  de  3  (três)  meses  a
partir da data de entrega na unidade requisitante;

K)  02  pacotes  de  biscoito  salgado,  tipo  “cream
cracker”:  embalagem  primária  em  pacotes
impermeáveis  lacrados,  deve  ser  entregue  duas
embalagens  de  375g  cada.  Prazo  de  Validade
mínimo de 120 dias a partir da data de entrega dos
produtos;

L)  02  pacotes  de  biscoito  doce  tipo  maria,
consistência  crocante,  embalagem  primária  em
pacotes impermeáveis lacrados, deve ser entregue
duas  embalagens  com  350g  cada.  Prazo  de
Validade mínimo de 120 dias a partir da data de
entrega dos produtos;

M) 02 unidades de goiabada, contendo 300g cada,
cm rótulo  apresentando  informações  nutricionais,
lote, ingredientes, procedência, data de fabricação
e validade. Prazo de Validade mínimo de 90 dias a
partir da data da entrega; 

N)  01  unidade  de  achocolatado  em  pó,
instantâneo,  embalagem  de  200g,  resistente  e
hermeticamente vedada. Deve possuir rótulo com
informações  nutricionais,  origem,  data  de
fabricação e validade; 

O) 300g de tempero pronto, tipo “alho e sal”;

P) 02 unidades de extrato de tomate concentrado,
de mínimo 340g cada; 

Q) 500g de margarina. Mínimo de 80% de lipídeos,
com óleos vegetais líquidos e hidrogenados, água,
sal,  leite  em  pó  desnatado  e/ou  soro  de  leite,
vitamina A. Emulsificantes: mono e diglicerídeos de
ácidos  graxos  (INS  471)  e  lectina  de  soja  (INS
322). Conservadores: benzoato de sódio (INS 211)
e/ou sorbato de potássio (INS 202), aroma idêntico
ao  natural  de  manteiga.  “Aromatizado
artificialmente”. Antioxidantes TBHG (INS 319) e/ou
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BHT (INS 321). Acidulantes: ácido cítrico (INS 330)
e  corantes  naturais  de  urucum  (INS  160b)  e
cúrcuma  (INS  100i)  e/ou  corante  betacaroteno
sintético idêntico ao natural (INS 160ai). “Colorido
Artificialmente”. Não contém glúten. Certificado da
Anvisa; Prazo de Validade mínimo de 05 meses, a
contar da data de entrega;

R)  02  unidades  de  óleo  de soja  tipo  1,  com no
mínimo 900 ml;

S)  02  unidades  de  leite  integral  UHT,  com  no
mínimo  as  seguintes  especificações:  embalagem
longa vida, com 1 litro. Prazo de Validade mínimo
de 5 meses a contar da data de entrega;

T) 02 pacotes com 04 rolos de papel higiênico de
no  mínimo  30mt  cada,  folha  dupla,  neutra,  cor
branco. 

U) 04 unidades de sabonete de 85g, em tablete,
uso adulto, de fragrância suave, sabonete deverá
possuir grande poder espumante;

V) 04 unidades de creme dental com concentração
mínima de 1000 (mil) ppm de flúor, a concentração
de  ppm  de  composto  de  flúor  deverá  estar
estampada  no  rótulo;  conter  os  seguintes
compostos  de  flúor  na  formulação  aceitos  pelo
Ministério  da Saúde:  monofluorsfosfato  de sódio,
fluoreto  de  sódio,  fluoreto  estanhoso,  fluoretos
aminados;  acondicionado  em  tubo  de  plástico
flexível com no mínimo 90 gramas;

W) 01 frasco de água sanitária, contendo 2 litros,
composição química hipoclorito de sódio, hidróxido
de  sódio,  cloreto,  teor  cloro  ativo  varia  de  2  a
2,50%, classe corrosivo classe 8, número risco 85,
risco  saúde  3,  corrosividade  1,  peso  molecular
cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1 g/l, cor incolor; 

X)  01  pacote  de  sabão  em  barra  glicerinado,
neutro,  sem  perfume,  contendo  05  unidades  de
180g cada;

Y) 01 pacote de sabão em pó azul granulado, com
ação  amaciante  e  alto  poder  de  dissolução,
composição:  tensoativo  aniônico,  biodegradável,
acidulante,  perfume,  coadjuvante,  pigmento,  sal
inorgânico e água, embalagem de 800g;

Z)  01 frasco de detergente  líquido biodegradável
neutro para uso de remoção de gorduras e sujeiras
de  louças  e  na  limpeza  geral.  Composição:
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tensoativo  aniônico,  coadjuvantes,  preservantes,
corantes e água. Unidade de fornecimento: frasco
com 500ml. Produto com Registro no Ministério da
Saúde/ANVISA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA  VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1- A presente Ata de Registro de Preços será válida pelo período de 12 (doze)

meses a contar da data de homologação do Processo Licitatório;

2.2- Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei

Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o

município não será obrigado a adquirir o (s) produto (s) referido (s) nesta ata, sem

que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas

registradas.

2.3-  Ocorrendo  qualquer  das  hipóteses  previstas  no  art.  78  da  Lei  Federal

8.666/93,  com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a

presente Ata de Registro de Preços será, cancelada,  garantidos, às  suas

detentoras, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1- A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do

respectivo  objeto, por todos os  Órgãos da Administração  direta e  indireta do

Município.

3.2- Os Órgãos e Entidades que não participaram do Registro de Preços, quando

desejarem  fazer  uso da  Ata  de  Registro  de  Preços,  deverão  manifestar  seu

interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis

Detentores da Ata e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de

classificação.

3.3- Caberá ao Detentor da Ata de Registro de Preços,  observada as condições

nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não pelo fornecimento, independente

dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento, não prejudique

as obrigações anteriormente assumidas.

3.4-  Quando  da  manifestação  da  utilização  pelo  Órgão  ou  Entidade,  o  Órgão

Gerenciador poderá permitir sua utilização a que se refere este artigo, desde que

não exceda a 50% (cinquenta por  cento) dos quantitativos registrados na Ata de

Registro de Preços.

3.5- O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de
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Registro  de Preços  são  os  constantes  da  Ata  de  Reunião  de  Julgamento  de

Propostas,  de  acordo  com  a  respectiva classificação  no Pregão Presencial

057/2022.

3.6- Em cada fornecimento decorrente desta Ata, que institui o Registro de Preços

no Município, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão

Presencial  nº  57/2022,  que  a  precedeu  e  integra  o  presente instrumento  de

compromisso;

3.7- Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será de acordo com a Ata

de Reunião de Julgamento de Propostas anexa ao Pregão Presencial nº 057/2022,

pela empresa detentora da presente Ata, as quais também a integram.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO DOS ITENS E CONDIÇÕES

4.1-  O objeto  desta  licitação  será fornecido de acordo com as necessidades de

consumo da Secretaria Municipal de Ação Social,  após a solicitação do setor de

compras;

4.2- O fornecimento deverá ser iniciado no máximo em 05 (cinco) dias úteis após a

assinatura da Ata de Registro  de Preços ou a emissão de ordem de compras e

serviços;

4.3- A Administração Municipal reserva para si o direito de recusar o fornecimento

dos produtos que não estejam em acordo com o presente termo, devendo estes

serem refeitos à expensas da contratada no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sem

que isto lhe agregue direito de recebimento de adicionais;

4.5-  As marcas apresentadas na proposta não poderão ser substituídas por outra

no ato da entrega da mercadoria, a não ser por outra marca que melhor atenda as

especificações do objeto contidas neste termo;

4.6- O fornecedor está sujeito à fiscalização dos alimentos no ato da entrega, e,

posteriormente, a Prefeitura Municipal, através de responsável, reserva o direito de

não  receber  os  alimentos,  caso  o  mesmo  não  se  encontre  em  condições

satisfatórias ou caso os alimentos não sejam de primeira qualidade;

4.7- As despesas decorrentes de frete, transporte, embalagem, seguros, tributos e

demais encargos, além de todas as outras despesas adicionais que incidam direta

e indiretamente sobre a perfeita e integral  execução do objeto a ser  contratado,

correrão por  conta  e risco exclusivo da contratada,  sem a inclusão posterior  de

qualquer custo adicional, além daqueles apresentados na proposta de preços;
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CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1-  O pagamento será realizado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados a

partir  do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura,  através de ordem bancária, para crédito

em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado (preferencialmente Banco

do Brasil);

5.2- Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o

órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato;

5.3- A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação

da  regularidade  fiscal,  constatada  por  meio  de  consulta  on-line  ao  SICAF  ou,  na

impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos

oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666 de 1993;

5.4-  Constatando-se,  junto  ao  SICAF,  a  situação  de  irregularidade  do  fornecedor

contratado,  deverão  ser  tomadas  as  providências  previstas  no  do  art.  31 da  Instrução

Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

5.5-  Havendo  erro  na  apresentação  da  Nota  Fiscal  ou  dos  documentos  pertinentes  à

contratação,  ou,  ainda,  circunstância  que  impeça  a  liquidação  da  despesa,  como,  por

exemplo,  obrigação  financeira  pendente,  decorrente  de  penalidade  imposta  ou

inadimplência,  o  pagamento  ficará  sobrestado  até  que  a  Contratada  providencie  as

medidas  saneadoras.  Nesta  hipótese,  o  prazo  para  pagamento  iniciar-se-á  após  a

comprovação  da  regularização  da  situação,  não  acarretando  qualquer  ônus  para  a

Contratante.

5.6- Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancária para pagamento.

5.7-  Antes  de  cada  pagamento  à  contratada,  será  realizada  consulta  ao  SICAF  para

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

5.8-  Constatando-se,  junto  ao  SICAF,  a  situação  de irregularidade  da contratada,  será

providenciada  sua notificação,  por  escrito,  para  que,  no prazo  de 5  (cinco)  dias úteis,

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

5.9- Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração

deverá  realizar  consulta  ao  SICAF  para  identificar  possível  suspensão  temporária  de

participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o
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Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art.

29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

5.10-  Não  havendo  regularização  ou  sendo  a  defesa  considerada  improcedente,  a

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade

fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento

a  ser  efetuado,  para  que  sejam  acionados  os  meios  pertinentes  e  necessários  para

garantir o recebimento de seus créditos.

5.11- Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à

rescisão contratual  nos autos do processo administrativo correspondente,  assegurada à

contratada a ampla defesa. 

5.12-  Havendo  a  efetiva  execução  do  objeto,  os  pagamentos  serão  realizados

normalmente,  até  que se decida pela rescisão do contrato,  caso a contratada não

regularize sua situação junto ao SICAF. Será rescindido o contrato em execução com

a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança

nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em

qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

5.13- Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação

aplicável.

5.14-  A  Contratada  regularmente  optante  pelo  Simples  Nacional,  nos  termos  da  Lei

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado

à  apresentação  de  comprovação,  por  meio  de  documento  oficial,  de  que  faz  jus  ao

tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES

6.1-  A  recusa  injustificada  de  assinar  a  Ata,  pelas  empresas  com  propostas

classificadas  na  licitação  e indicadas para registro dos respectivos preços no

presente instrumento de registro, ensejará a aplicação das penalidades enunciadas

no art. 87 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram introduzidas

pela Lei Federal 8.883/94, ao critério da Administração.

6.2- A recusa injustificada, da detentora desta Ata, em receber as solicitações de

fornecimento,  dentro  do prazo  de  um  dia,  contados  da  sua  emissão,  poderá

implicar na aplicação da multa de 100% (cem por cento) do valor do documento de
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empenhamento de recursos.

6.3-  Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste representado pela nota de

empenho, a Administração poderá aplicar à detentora da presente Ata a penalidade

de  dez  por  cento  do  valor remanescente,  em qualquer  hipótese  de  inexecução

parcial do contrato, ou de qualquer outra irregularidade.

6.4- As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a ser

efetuado á detentora da ata, podendo, entretanto, conforme o caso, ser inscritas

para constituir dívida ativa, na forma da lei.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

7.1-  Não  será  permitido  o  reajuste  dos  valores  ofertados  em  seção  de  pregão

presencial.

7.2-  Caso  seja  necessário,  poderá  haver  recomposição  de  preços,  buscando  a

manutenção do equilíbrio financeiro do contrato, nos termos do artigo 65, II, alínea

d da lei 8666/93.

7.3- Para fins de recomposição de preços, o DETENTOR DA ATA deverá apresentar

à  CONTRATANTE requerimento formal,  por  escrito,  acompanhado de planilha  de

cálculo  do  valor  pretendido  e  notas  fiscais  que  comprovem  a  necessidade  da

manutenção  do  equilíbrio  econômico-financeiro  original,  demonstrando  que  houve

perda na sua margem de lucro.

7.4- A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições

contidas no artigo 65 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

7.5-  O  preço  registrado  poderá  ser  revisto  em  decorrência  de  eventual  redução

daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens

registrados,  cabendo  ao  Órgão  Gerenciador da Ata  promover as necessárias

negociações junto aos Detentores a Ata.

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA

DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1-  O objeto deste processo licitatório será recebido provisoriamente, para efeito

de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

8.2-  O  objeto  deste  processo  licitatório  será  recebido  definitivamente,  após  a

verificação da qualidade e da quantidade do material e sua consequente aceitação; 
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8.3- As cestas básicas, objeto deste processo licitatório, deverão ser embaladas em

fardos transparentes e resistentes;

8.4- A montagem das cestas básicas deverão seguir a seguinte ordem:

8.4.1- Os itens relacionados de A até P deverão ser embalados em fardos  

transparentes e resistentes;

8.4.2- Os itens Q, R e S, deverão ser entregues separados dos fardos, podendo

ser  entregues  na  sua  embalagem  original,  desde  que  respeitados  os  

quantitativos solicitados;

8.4.3- Os itens listados de T até Z, por se tratarem de produtos de limpeza,  

deverão ser entregues em fardos transparentes e resistentes, separados dos  

demais itens;

8.4.4- Todos os itens deverão estar dentro da data de validade e respeitando

os prazos mínimos de validade constantes neste termo de referência; 

8.5- As cestas básicas deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias

após o recebimento do pedido;

8.6- A entrega deverá ser efetuada no setor do almoxarifado central, localizado na

Rua Gabriel José dos Reis,  n.° 560 – centro,  no horário de 07h às 16h em dias

úteis,  ou  em qualquer  outro  endereço  indicado  pela  administração  municipal  na

solicitação de fornecimento;

8.7-  As  condições  de  acondicionamento  e  transporte  dos  produtos  devem  ser

conforme determina a legislação vigente;

8.8- Os produtos poderão ser devolvidos, sem qualquer ônus ao município, caso as

exigências não sejam atendidas;

8.9-  As  embalagens  dos  produtos  não  poderão  estar  amassadas,  enferrujadas,

estufadas,  com  vazamentos,  sem  identificação,  devendo  constar  a  data  de

fabricação e validade;

8.10- Os produtos deverão obedecer aos critérios mínimos exigidos na descrição.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

Pela Administração, quando:

9.2 – a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de

Preços;

9.3  – a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo

estabelecido, e a Administração não aceitar sua justificativa;
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9.4  – a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de

registro de preços, a critério da Administração;

9.5  – em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato

decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração;

9.6 – os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

9.7 – por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela

Administração;

9.8 – a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste

item,  será  feita pessoalmente  ou  por correspondência  com aviso de  recebimento,

juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro

de Preços;

9.9  -  no  caso de ser  ignorado,  incerto  ou inacessível  o endereço da detentora,  a

comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais

do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

9.10 - Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar

impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo

da  Administração  quando comprovada  a  ocorrência  de  qualquer  das  hipóteses

previstas no art.  78,  incisos XIII  a XVI,  da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei

Federal 8.883/94.

9.11 - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá

ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a

aplicação das penalidades previstas no Item 08 deste instrumento, caso não aceitas

as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As  despesas  decorrentes  das  eventuais  contratações  derivadas  deste  processo

licitatório correrão na seguinte dotação orçamentária:

Ficha 395: 02.081.08.244.0801.2043.3.3.90.32.00.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE

AÇÃO SOCIAL

Ficha  603: 02.081.08.244.0801.2045.3.3.90.32.99.00  –  SECRETARIA  MUNICIPAL

DE AÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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11.1- Integram e vinculam esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº 057/2022 e as

propostas das empresas classificadas no certame supranumerado, conforme Mapa de

Apuração anexo ao presente instrumento. (Art. 55, XI)

11.2- A Administração não está obrigada a adquirir os produtos cujos preços

encontram-se registrados.

11.3  - Fica eleito o foro da comarca de Três Pontas  - MG para dirimir quaisquer

questões decorrentes da utilização da presente Ata.

11.4 - Os casos omissos, em caso de rescisão contratual, bem como à execução do

contrato, serão resolvidos de acordo com o Decreto instituidor do Registro de Preços,

a Lei Federal n.º 10.520/02 e subsidiariamente a lei  nº 8.666/93, e demais normas

aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito. (Art. 55, XII)

Santana da Vargem /MG XX de novembro de 2022

_________________________________________________________________

José Elias Figueiredo
Prefeito Municipal

__________________________________________________________________

EMPRESA CONTRATADA
Razão Social/ CNPJ: Endereço:

Nome  do responsável legal/CPF:

TESTEMUNHA TESTEMUNHA
Nome: Nome:

CPF CPF:
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ANEXO VIII

MINUTA DO FUTURO CONTRATO

CONTRATO N.° XX

A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, com sede na Praça Padre João Maciel

Neiva, nº 15, Centro, em Santana da Vargem – Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o

nº  18.245.183/0001-70,  neste  ato  representada  por  seu  Prefeito,  José  Elias

Figueiredo, portador do RG n.° MG 3.188.390 e inscrito no CPF sob nº 538.513.406-

63,  considerando  a  homologação  do  julgamento  do  PREGÃO  PRESENCIAL  nº

57/2022,  bem  como  a  classificação  das  propostas  conforme  PROCESSO

LICITATÓRIO  nº  172/2022,  RESOLVE,  nos  termos  da  Lei  nº  8.666/93  e  suas

alterações, e Lei nº 10.520/02, firmar contrato para REGISTRO DE PREÇOS PARA

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A SECRETARIA

MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, com a empresa:

____________,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº.  __________,  endereço:

___________________, na cidade de ________________________, estado de ____,

CEP  _________,  neste  ato  representada  por  __________________________,

portador  da Carteira de Identidade nº __________ e do CPF n.º  ____________ e

mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é o Registro de preços futura e eventual aquisição

de cestas básicas para a secretaria municipal de ação social

Item Qtd. Unid. Descrição Valor 
Unit.

Valor 
Total

1 350 UN Cesta básica embalada com os seguintes itens:

A) 02 pacotes de arroz branco tipo 1 polido, sem
glúten,contendo  pelo  menos  90%  de  grãos
inteiros,  coloração  branca,  com  registro  no
ministério da agricultura; 02 pacotes de 5 kg cada; 

B) 01 pacote de açúcar cristal; embalagem de 5kg;

C) 01 kg de macarrão sêmola picado, com ovos,
tipo ave maria;

D)  01  pacote  de  café  100%  arábica,  extraforte,
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torrado  e  moído  (com  selo  de  pureza  ABIC),
embalado a vácuo; embalagem de 500g;

E) 01 kg de fubá mimoso fino;

F) 01 kg de sal refinado;

G) 02 pacotes de feijão carioca tipo 1, embalagem
de  1kg  (com  no  mínimo  as  seguintes
especificações:  deverá  ser  novo,  constituído  de
grãos  inteiros  e  sãos,  com  teor  de  umidade
máxima  de  15%,  isento  de  material  terroso,
sujidade  e  mistura  de  outras  variedades  e
espécies,  grãos  de  tamanho  e  forma  naturais,
validade  no  mínimo  de  90  dias.  No  rótulo  da
embalagem  deverão  constar  de  forma  clara  as
seguintes informações: a) identificação do produto,
inclusive  a  marca;  b)  nome  e  endereço  do
fabricante;  c)  data  de  fabricação;  d)  data  de
validade  ou  prazo  máximo  para  consumo;  e)
número do lote; f) informação nutricional;

H) 01 kg de farinha de trigo tradicional, enriquecida
com ferro  e ácido fólico,  validade mínima de 90
dias a partir da entrega do produto; 

I)  500g  de  farinha  de  milho  flocada.  Descrição:
flocos de milho amarelo,  pré cozida, embalagem
em pacotes plásticos,  transparentes,  limpos,  não
violados, resistentes. A embalagem deverá conter
externamente  os  dados  de  identificação,
procedência, informações nutricionais, número de
lote,  data  de  validade,  quantidade  do  produto.
Prazo de Validade mínimo de 03 (três) meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante; 

J) 500g de farinha de mandioca,  descrição: fina,
branca,  torrada,  tipo  01,  embalada  em  pacotes
plásticos  transparentes,  limpos,  não  violados,
resistentes,  que  garantam  a  integridade  do
produto  até  o  momento  do  consumo.  A
embalagem deverá conter externamente os dados
de  identificação,  procedência,  informações
nutricionais,  número  de  lote,  data  de  validade,
quantidade do produto. Prazo de Validade mínimo
de 3 (três) meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante;

K)  02  pacotes  de  biscoito  salgado,  tipo  “cream
cracker”:  embalagem  primária  em  pacotes
impermeáveis  lacrados,  deve  ser  entregue  duas
embalagens  de  375g  cada.  Prazo  de  Validade
mínimo de 120 dias a partir  da data de entrega
dos produtos;
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L)  02  pacotes  de  biscoito  doce  tipo  maria,
consistência  crocante,  embalagem  primária  em
pacotes impermeáveis lacrados, deve ser entregue
duas  embalagens  com  350g  cada.  Prazo  de
Validade mínimo de 120 dias a partir da data de
entrega dos produtos;

M) 02 unidades de goiabada, contendo 300g cada,
cm rótulo apresentando informações nutricionais,
lote, ingredientes, procedência, data de fabricação
e validade. Prazo de Validade mínimo de 90 dias a
partir da data da entrega; 

N)  01  unidade  de  achocolatado  em  pó,
instantâneo,  embalagem  de  200g,  resistente  e
hermeticamente vedada. Deve possuir rótulo com
informações  nutricionais,  origem,  data  de
fabricação e validade; 

O) 300g de tempero pronto, tipo “alho e sal”;

P) 02 unidades de extrato de tomate concentrado,
de mínimo 340g cada; 

Q) 500g de margarina. Mínimo de 80% de lipídeos,
com óleos vegetais líquidos e hidrogenados, água,
sal,  leite  em  pó  desnatado  e/ou  soro  de  leite,
vitamina A.  Emulsificantes:  mono  e  diglicerídeos
de ácidos graxos (INS 471) e lectina de soja (INS
322). Conservadores: benzoato de sódio (INS 211)
e/ou sorbato de potássio (INS 202), aroma idêntico
ao  natural  de  manteiga.  “Aromatizado
artificialmente”.  Antioxidantes  TBHG  (INS  319)
e/ou BHT (INS 321). Acidulantes: ácido cítrico (INS
330) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e
cúrcuma  (INS  100i)  e/ou  corante  betacaroteno
sintético idêntico ao natural (INS 160ai). “Colorido
Artificialmente”. Não contém glúten. Certificado da
Anvisa; Prazo de Validade mínimo de 05 meses, a
contar da data de entrega;

1.2. O Valor total da referida contratação é de R$ xxxxxxxx (Valor por extenso).

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PAGAMENTOS E VIGÊNCIA

2.1- O pagamento será realizado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados a

partir  do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura,  através de ordem bancária, para crédito

em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado (preferencialmente Banco

do Brasil);

2.2- Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o
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órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato;

2.3- A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação

da  regularidade  fiscal,  constatada  por  meio  de  consulta  on-line  ao  SICAF  ou,  na

impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos

oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666 de 1993;

2.4- Constatando-se,  junto  ao  SICAF,  a  situação  de  irregularidade  do  fornecedor

contratado,  deverão  ser  tomadas  as  providências  previstas  no  do  art.  31 da  Instrução

Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

2.5- Havendo  erro  na  apresentação  da  Nota  Fiscal  ou  dos  documentos  pertinentes  à

contratação,  ou,  ainda,  circunstância  que  impeça  a  liquidação  da  despesa,  como,  por

exemplo,  obrigação  financeira  pendente,  decorrente  de  penalidade  imposta  ou

inadimplência,  o  pagamento  ficará  sobrestado  até  que  a  Contratada  providencie  as

medidas  saneadoras.  Nesta  hipótese,  o  prazo  para  pagamento  iniciar-se-á  após  a

comprovação  da  regularização  da  situação,  não  acarretando  qualquer  ônus  para  a

Contratante.

2.6- Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancária para pagamento.

2.7- Antes  de  cada  pagamento  à  contratada,  será  realizada  consulta  ao  SICAF  para

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

2.8- Constatando-se,  junto  ao  SICAF,  a  situação  de irregularidade  da  contratada,  será

providenciada  sua notificação,  por  escrito,  para  que,  no prazo  de 5  (cinco)  dias úteis,

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

2.9- Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração

deverá  realizar  consulta  ao  SICAF  para  identificar  possível  suspensão  temporária  de

participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o

Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art.

29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

2.10- Não  havendo  regularização  ou  sendo  a  defesa  considerada  improcedente,  a

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade

fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento

a  ser  efetuado,  para  que  sejam  acionados  os  meios  pertinentes  e  necessários  para

garantir o recebimento de seus créditos.
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2.11- Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à

rescisão contratual  nos autos do processo administrativo correspondente,  assegurada à

contratada a ampla defesa. 

2.12- Havendo  a  efetiva  execução  do  objeto,  os  pagamentos  serão  realizados

normalmente,  até  que se decida pela rescisão do contrato,  caso a contratada não

regularize sua situação junto ao SICAF. Será rescindido o contrato em execução com

a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança

nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em

qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

2.13- Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação

aplicável.

2.14- A  Contratada  regularmente  optante  pelo  Simples  Nacional,  nos  termos  da  Lei

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado

à  apresentação  de  comprovação,  por  meio  de  documento  oficial,  de  que  faz  jus  ao

tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

2.15- O Instrumento Administrativo a ser assinado com a licitante vencedora terá vigência

de 12 (doze) meses a partir da data de homologação do processo licitatório; 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1-  As despesas decorrentes da contratação objeto deste certame correrão a conta

do orçamento: 

Ficha 395: 02.081.08.244.0801.2043.3.3.90.32.00.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE

AÇÃO SOCIAL

Ficha 603: 02.081.08.244.0801.2045.3.3.90.32.99.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE

AÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES PARA FORNECIMENTO DO OBJETO

4.1- O objeto deste processo licitatório será recebido provisoriamente, para efeito de

posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

4.2-  O  objeto  deste  processo  licitatório  será  recebido  definitivamente,  após  a

verificação da qualidade e da quantidade do material e sua consequente aceitação; 

4.3- As cestas básicas, objeto deste processo licitatório, deverão ser embaladas em

fardos transparentes e resistentes;

4.4- A montagem das cestas básicas deverão seguir a seguinte ordem:

4.4.1- Os itens relacionados de A até P deverão ser embalados em fardos  
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transparentes e resistentes;

4.4.2-  Os  itens  Q,  R  e  S,  deverão  ser  entregues  separados  dos  fardos,  

podendo ser entregues na sua embalagem original, desde que respeitados os 

quantitativos solicitados;

4.4.3- Os itens listados de T até Z, por se tratarem de produtos de limpeza,  

deverão ser entregues em fardos transparentes e resistentes, separados dos 

demais itens;

4.4.4- Todos os itens deverão estar dentro da data de validade e respeitando 

os prazos mínimos de validade constantes neste termo de referência; 

4.5- As cestas básicas deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias

após o recebimento do pedido;

4.6- A entrega deverá ser efetuada no setor do almoxarifado central,  localizado na

Rua Gabriel José dos Reis, n.° 560 – centro, no horário de 07h às 16h em dias úteis,

ou em qualquer outro endereço indicado pela administração municipal na solicitação

de fornecimento;

4.7-  As  condições  de  acondicionamento  e  transporte  dos  produtos  devem  ser

conforme determina a legislação vigente;

4.8- Os produtos poderão ser devolvidos, sem qualquer ônus ao município, caso as

exigências não sejam atendidas;

4.9-  As  embalagens  dos  produtos  não  poderão  estar  amassadas,  enferrujadas,

estufadas, com vazamentos, sem identificação, devendo constar a data de fabricação

e validade;

4.10- Os produtos deverão obedecer aos critérios mínimos exigidos na descrição.

CLÁUSULA QUINTA – ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, DO CONTROLE E 

REAJUSTE DE PREÇOS

5.1- Os preços ofertados são fixos e irreajustáveis no período de vigência da proposta

(60 dias);

5.2-  Os  preços  registrados  poderão  sofrer  alterações,  obedecidas  às  disposições

contidas no Art. 65 da Lei n.° 8.666, de 1993;

5.3-  O  preço  registrado  poderá  ser  revisto  em  decorrência  de  eventual  redução

daqueles praticados no mercado, ou de fato que ele o custo das aquisições ou bens

registrados, cabendo a Administração promover as necessárias negociações junto aos

fornecedores; 

5.3.1-  A margem de lucro deverá ser a mesma durante a vigência da Ata de 

Registro de Preços.

5.4-  Quando  o  preço  inicialmente  registrado,  por  motivo  superveniente,  tornar-se
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superior ao preço praticado no mercado a Administração deverá:

5.4.1- convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e 

sua adequação ao praticado pelo mercado;

5.4.2-  frustrada a  negociação,  o fornecedor  será liberado  do compromisso  

assumido;

5.4.3-  convocar  os  demais  fornecedores  visando  igual  oportunidade  de  

negociação;

5.5-  Quando  o  preço  de  mercado  tornar-se  superior  aos  preços  registrados  e  o

fornecedor,  mediante requerimento devidamente comprovado, não puder  cumprir  o

compromisso, a Administração poderá:

5.5.1-  liberar  o fornecimento do compromisso assumido,  sem aplicação da  

penalidade,  confirmando  a  veracidade  dos  motivos  e  comprovantes  

apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de aquisição; e

5.5.2-  convocar  os  demais  fornecedores  visando  igual  oportunidade  de  

negociação.

5.6-  Não  havendo  êxito  nas  negociações,  a  Administração  deverá  proceder  à

revogação  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  adotando  as  medidas  cabíveis  para

obtenção da contratação mais vantajosa;

5.7-  O  reajuste  de  preços  somente  incidirá  a  partir  do  deferimento  emitido  pelo

órgão/agente competente.

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

6.1. Sob os termos do art. 67 da Lei 8.666/93, a execução deverá ser acompanhada e

fiscalizada  por  um representante  da  Administração,  especialmente  designado,  que

deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a mesma,

determinando o que for necessário à realização das faltas ou defeitos observados,

sendo  que  as  decisões  ou  providências  que  ultrapassem  a  competência  do

representante deverão ser solicitadas a seus superiores para adoção das providências

cabíveis;

6.2. 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 ou vícios redibitórios, em, na ocorrência desta, não

implica  corresponsabilidade  da  Administração  e  seus  agentes  e  prepostos,  em

conformidade com o Art. 70 da Lei n.° 8.666/93;

6.3-  Ficam responsáveis pela avaliação a Secretária Municipal de Ação Social, Sra.

Eliane Aparecida Figueiredo, e a Coordenadora do CRAS, Sra. Mariana Miranda –

telefones (35) 3858-1337/ 3858-1424;
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6.4- O objeto do presente contrato será fornecido de acordo com as necessidades de

consumo da  Secretaria  Municipal  de  Ação  Social,  após  a  solicitação  do  setor  de

compras;

6.5-  As despesas decorrentes de frete,  transporte,  embalagem, seguros,  tributos e

demais encargos, além de todas as outras despesas adicionais que incidam direta e

indiretamente sobre a perfeita e integral execução do objeto a ser contratado, correrão

por conta e risco exclusivo da contratada, sem a inclusão posterior de qualquer custo

adicional, além daqueles apresentados na proposta de preços;

6.6- A Administração Municipal reserva para si o direito de recusar o fornecimento dos

produtos que estejam em desacordo com o contrato ou ata de registro de preço, ou

que não estejam em acordo com o presente termo, devendo estes serem refeitos à

expensas da contratada no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sem que isto lhe agregue

direito de recebimento de adicionais;

6.7-  Não será admitida a subcontratação total ou parcial do fornecimento do objeto,

sujeitando-se ao artigo 78, inciso VI, da Lei n.° 8.666/93;

6.8-  As marcas apresentadas na proposta não poderão ser substituídas por outra no

ato  da  entrega  da  mercadoria,  a  não  ser  por  outra  marca  que  melhor  atenda  as

especificações do objeto;

6.9-  O fornecedor  está  sujeito  à  fiscalização  dos  alimentos  no  ato  da  entrega,  e,

posteriormente, a Prefeitura Municipal,  através de responsável,  reserva o direito de

não receber os alimentos, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias

ou caso os alimentos não sejam de primeira qualidade;

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

7.1. Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o 

que dispõe o art. 65, da Lei Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES

8.1- A  aplicação  de  penalidade  à  licitante  reger-se-á  conforme  o  estabelecido  na

Seção II do Capítulo IV das Leis n.° 8.666/93 e pelo Art. 7° da Lei n.° 10.520/02;

8.2- m  conformidade  com o  Art.  86  da  Lei  n.°  8.666/93,  o  atraso injustificado  na

execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, que, no caso e apreço

ser´de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do

valor contratado;

8.3- A referida multa de mora poderá ser descontada dos créditos que a contratada

possuir com o município, e poderá cumular com as demais sanções administrativas,

inclusive cm as multas previstas abaixo;
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8.4- Em conformidade com o Art. 87 da Lei n.° 8.666/93, em caso de inexecução total

ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao

contratado as seguintes sanções:

a) advertência, por escrito;

b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação efetuada,

pela inexecução das obrigações constantes deste instrumento;

c) 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 própria autoridade que aplicou a

penalidade, que será concedida  sempre que o contratado ressarcir  a Administração

pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada;

8.5- De acordo com o Art. 7° da Lei 10.520/02 quem, convocado dentro do prazo de

validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de

seu  objeto,  não  mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  na  execução  do  contrato,

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e

contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado

no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso

XIV do Art. 4° desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas

previstas em edital e no contrato e nas demais cominações legais;

8.6- As  multas  devidas  e/ou  prejuízos  causados  às  instalações  da  Administração

Pública direta e indireta pela contratada, serão deduzidos dos valores a serem pagos,

recolhidos em conta específica em favor da contratante, ou cobrados judicialmente;

8.7- Se a contratada não tiver valores a  receber do município terá o prazo de 05

(cinco)  dias  úteis,  após  a  notificação oficial,  para recolhimento da  multa na  forma

estabelecida no subitem anterior;

8.8- A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste termo,  no edital, no

contrato administrativo ou outro instrumento administrativo será precedida de processo

administrativo, garantindo-se no mesmo à contratada o direito da ampla defesa e do

contraditório.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

9.1- A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, bem como suas

consequências contratuais e as previstas em lei;

9.2-  Constituem  motivo  para  rescisão  do  contrato,  nos  termos  do  Art.  78  da  Lei

8.666/93:

9.2.1- O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou

prazos;
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9.2.2-  O  cumprimento  irregular  de  cláusulas  contratuais,  especificações,

projetos ou prazos;

9.2.3- A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade  da  conclusão  da  obra,  do  serviço  ou  do  fornecimento,  nos

prazos estipulados;

9.2.4- O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;

9.2.5- a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e

prévia comunicação à Administração;

9.2.6-  a  subcontratação  total  ou  parcial  do  seu  objeto,  a  associação  do

contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a

fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato; 

9.2.7- o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada

para  acompanhar  e  fiscalizar  a  sua  execução,  assim  como  as  de  seus  

superiores; 

9.2.8- o cometimento reiterado de faltas na sua execução;

9.2.9- a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

9.2.10- a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

9.2.11-  a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da  

empresa, que prejudique a execução do contrato; 

9.2.12- razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a 

que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a  

que se refere o contrato;

9.2.13- a  supressão,  por  parte  da  Administração,  de  obras,  serviços  ou  

compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite  

permitido;

9.2.14- a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por

prazo superior  a  120  (cento  e  vinte) dias,  salvo  em caso  de  calamidade  

pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas 

suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 

obrigatório de indenizações pelas sucessivas e  contratualmente  imprevistas  

desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, 

nesses  casos,  o  direito  de  optar  pela  suspensão  do  cumprimento  das  

obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

9.2.15-  o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela  

Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento,  ou parcelas  

destes,  já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública,  
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grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o  

direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que 

seja normalizada a situação;

9.2.16-  a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto  

para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem 

como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

9.2.17-  a  ocorrência  de  caso  fortuito  ou  de  força  maior,  regularmente  

comprovada, impeditiva da execução do contrato; 

9.3-  Os casos  de  rescisão  contratual  serão  formalmente  motivados  nos  autos  do
processo e, o contraditório e ampla defesa serão assegurados;

9.4- A rescisão do contrato poderá ser:

9.4.1- determinada por ato unilateral e escrito da Administração;

9.4.2- amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 
licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

9.4.3- judicial, nos termos da legislação; 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1-  Concluído  todo  o  Processo  Licitatório  para  fornecimento  das  cestas  básicas,  a

empresa vencedora será notificada de que o município efetivará a contratação, devendo a

licitante vencedora comparecer em até 05 (cinco) dias úteis seguintes à notificação para

assinar o Contrato e retirar a Autorização de Fornecimento ou Ordem de Serviço, sob pena

de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste certame;

10.2- A contratada deverá cumprir todas as obrigações constantes neste termo  e em sua

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da

boa e perfeita execução do objeto;

10.3- A contratada deverá efetuar a entrega do objeto ora licitado em perfeitas condições,

conforme  especificações,  prazo  e  local  constantes  neste  termo,  acompanhados  da

respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, data

de fabricação e data de validade;

10.4- Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor do objeto;

10.5- Manter, durante toda a execução do contrato, e compatibilidade com as obrigações

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

10.6- Substituir, reparar ou corrigir, no todo ou em parte, no prazo fixado neste termo;

10.7-  A  contratada  deverá  responsabilizar-se  única  e  exclusivamente  pelos  encargos

trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais  resultantes  do  objeto  licitatório  a  ser

contratado; 

10.8- A contratada deverá responsabilizar-se pelo pagamento de todas as licenças, taxas e

emolumentos necessários à fiel  execução  do contrato,  eventuais  multas impostas pelas
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autoridades constituídas, além de todas as obrigações sociais, previdenciárias e tributárias,

bem como por  quaisquer  encargos  trabalhistas decorrentes  do exercício  profissional  de

seus funcionários, despesas com pessoal, de acordo com as exigências legais, inclusive o

fornecimento  de  transporte,  hospedagem  e  alimentação  e  outras  que  se  fizerem

necessárias  à  plena  e  perfeita  execução  do  fornecimento  ou da  prestação  de  serviços

durante  a  vigência  do  contrato.  Quando  da  realização  dos  serviços  “in  loco”,  todas  as

despesas correrão por conta da CONTRATADA; 

10.9- A contratada deverá Responsabilizar-se por quaisquer despesas, inclusive possíveis

perdas  e  danos  decorrentes  da  demora  na  execução,  caso  haja  necessidade  de

modificação ou adequação dos serviços devido à impossibilidade de execução conforme o

contratado, sem qualquer custo ao CONTRATANTE; 

10.10-  A contratada  deverá Contratar  pessoas idôneas para  prestarem os serviços nos

horários e formas definidos pelo CONTRATANTE; 

10.11-  A contratada deverá Manter toda a equipe uniformizada, identificada, credenciada,

treinada e habilitada, conforme a legislação vigente;

10.12-  A contratada deverá Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e

as supressões que se fizerem necessárias ao fornecimento ou prestação dos serviços a

serem contratados, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato;

10.13-  A contratada  deverá   Informar  e  manter  atualizados  os  endereços,  números  de

telefones  fixos  e  móveis  e  endereço  eletrônico  (e-mail),  bem  como  nome  da  pessoa

autorizada para contatos setoriais que se fizerem necessários à boa comunicação entre as

partes;

10.14- A contratada deverá Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos que causar ao

órgão ou a terceiros, ainda que seja ato culposo praticado por seus prepostos, empregados

ou  mandatário,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade  à  fiscalização  ou

acompanhamento pela CONTRATANTE;

10.15-  A contratada  deverá  Na  hipótese  de  qualquer  reclamatória  trabalhista  proposta

contra a CONTRATANTE pelos empregados da CONTRATADA, esta deverá comparecer

espontaneamente  em juízo,  reconhecendo  sua  verdadeira  condição  de  empregadora  e

substituir  a CONTRATANTE no processo até  a sentença final,  respondendo pelos ônus

diretos e/ou indiretos de eventual condenação.  Esta responsabilidade não cessa após o

término ou rescisão do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1-  Receber  o  objeto  no  prazo  e  condições  estabelecidas  neste  Termo  e  seus

anexos;
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11.2-  Verificar  minuciosamente,  no  prazo  fixado,  a  conformidade  dos  bens  recebidos

provisoriamente com as especificações constantes neste Termo e na proposta, para fins de

aceitação e recebimento definitivo;

11.3-  Comunicar à Contratada, por escrito,  sobre imperfeições, falhas ou irregularidades

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

11.4-  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de

comissão/servidor especialmente designado;

11.5-  Efetuar  o  pagamento  à  Contratada  no  valor  correspondente  ao  fornecimento  do

objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo;

11.6-  A  Administração  não  responderá  por  quaisquer  compromissos  assumidos  pela

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo, bem como

por  qualquer  dano causado a terceiros em decorrência  de ato  da  Contratada,  de seus

empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1-  Todas  as  alterações  que  se  fizerem necessárias  serão  registradas  por

intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços

com bases previstas na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1- Fica eleito o foro da comarca de Três Pontas, estado de Minas Gerais,  com

exclusão de qualquer outro, para solucionar quaisquer questões oriundas desta ata.

E, por estarem assim justos e firmados, assinam o presente documento em três (03)

vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas abaixo

assinadas, que a tudo presenciaram, ouvindo, ao final, a respectiva leitura.

Santana da Vargem /MG,  .......... de .............. de .......

JOSÉ ELIAS FIGUEIREDO

PREFEITO MUNICIPAL

EMPRESA DETENTORA

TESTEMUNHA: 

CPF:
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CPF
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