ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHACORÁ
EDITAL Nº 18/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇAO Nº48/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021
De conformidade com as disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto
Executivo nº 1141/2007, de 15 de maio de 2007, Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro
de 2006, com alterações dadas pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014 e
subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Decreto Federal nº 10.024/2019 e
demais legislações aplicáveis.
Objeto: - Aquisição de gêneros alimentícios destinados a produção de alimentação escolar
para uso nas escolas municipais, conforme especificação constante do Termo de Referência.
PREGÃO ELETRÔNICO
MENOR PREÇO POR ITEM PELO MODO DE DISPUTA ABERTO
SERÃO OBSERVADOS OS SEGUINTES HORÁRIOS E DATAS PARA OS
PROCEDIMENTOS QUE SEGUEM:
Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação: das 14:00h do dia 09/06/2021, às
14:0h do dia 21/06/2021.
Início da Sessão de Disputa de Preços: às 14:01h do dia 21/06/2021, no endereço
eletrônico https://www.portaldecompraspublicas.com.br, horário de Brasília - DF.
Maiores Informações: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Inhacorá/RS, Rua Elsa
Florinda Stolberg da Rosa, n°: 205, Centro, CEP: 98765-000, Inhacorá/RS, CNPJ sob o Nº:
93.244.606/0001-53,
Telefone:
(55)3785-1010/3785-1110,
E-mail:
licitacoes@inhacora.rs.gov.br.
O Edital poderá ser adquirido direto pelo site https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou
pelo site www.inhacora.rs.gov.br na aba “Licitações 2021”.
Horário de expediente e Funcionamento da Prefeitura Municipal de Inhacorá/RS: 07h30min
às11h30min e das 13 h as 17h.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021
Protocolo Nº 48/2021
Processo Administrativo Nº 48/2021
O Prefeito Municipal de Inhacorá-RS, SR. EVERALDO
BUENO ROLIM, no uso de suas atribuições legais, por
intermédio da Secretaria Municipal da Fazenda, mediante
Pregoeiro, designado pela Portaria nº 51/2021, de
25/02/2021, torna público, para conhecimento dos
interessados, que estará realizando licitação na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRONICA sob o Nº 18/2021, com
critério de julgamento MENOR PREÇO por item pelo modo
de DISPUTA ABERTO de conformidade com as disposições
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Executivo
nº 1141/2007, de 15 de maio de 2007, Lei complementar nº
123 de 14 de dezembro de 2006, com alterações dadas pela
Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014 e
subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
Decreto Federal nº 10.024/2019, bem como as condições a
seguir estabelecidas.
ÓRGÃOS INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ESCOLAS

DATA E HORA DE INICIO DAS

14H:00MIN DO DIA 09/06/2021 (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

PROPOSTAS
DATA E HORA LIMITE PARA

14H00MIN DO DIA16/06/2021 (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

IMPUGNAÇÃO
DATA E HORA FINAL DAS

14H00MIN DO DIA 21/06/2021 (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

PROPOSTAS
DATA DE ABERTURA DAS

14H01MIN DO DIA 21/06/2021 (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

PROPOSTAS – SESSÃO
PÚBLICA
LOCAL

https://www.portaldecompraspublicas.com.br

MODE DE DISPUTA

ABERTO
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1 - DO OBJETO:
1.1 - Aquisição de gêneros alimentícios destinados a produção de alimentação escolar para
uso nas escolas municipais, conforme especificação constante do Termo de Referência, em
anexo ao edital (ANEXO I).
1.2. A licitação será dividida em ITENS, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do ITEM, observadas as
exigências contidas neste
Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
1.4 - Validade da proposta: prazo de validade é fixado pela Administração até a entrega total
dos itens.
1.5 - Prazo de entrega: máximo de 03 (dias) dias uteis, após a autorização de fornecimento.
2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
2.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível
com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE
COMPRAS PUBLICAS.
2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007,
para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº
123, de 2006.
2.3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS:
2.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
2.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
2.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
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2.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolução ou liquidação;
2.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
2.4. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ
“SIM” OU “NÃO EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS
SEGUINTES DECLARAÇÕES:
2.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006 e Lei Complementar nº 147/2014 e do art. 34 da Lei nº 11.488/07, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 (Anexo IV);
2.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
2.4.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo
que microempresa, empresa de pequeno porte.
2.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, e
declara cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas
(Anexo VI);
2.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias (Anexo III);
2.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores (Anexo VI);
2.4.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição (Anexo V);

2.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas em lei e neste Edital.
4 - DO CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÕES:
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4.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA
PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA.
4.2. O cadastro deverá ser feito
www.portaldecompraspublicas.com.br;

no

Portal

de

Compras

Públicas,

no

sítio

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este Pregão.
4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis
pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no
momento da habilitação.
5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a
descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação.
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos
termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
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5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de
negociação e julgamento da proposta.
5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:
6.1. O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO,
NO SISTEMA ELETRÔNICO, DOS SEGUINTES CAMPOS:
6.1.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda
corrente nacional;
6.1.2. Marca de cada item ofertado;
6.1.3. Fabricante de cada item ofertado;
6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações conforme especificação do
Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de
garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, com transporte,
entrega, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.
6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
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6.5. O prazo de validade da proposta é fixado pela Administração até a entrega total dos itens,
a contar da data de sua apresentação.
6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência
de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;
7 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO
DE LANCES:
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de
Referência.
7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
7.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo
deste edital.
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
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7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor
oferta deverá ser R$ 0,05 (cinco centavos).
7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena
de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“ABERTO, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
prorrogações.
7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois
minutos do período de duração da sessão pública.
7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.
7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema,
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro.
7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.
7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
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7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após
comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes do certame, publicada no Portal de
Compras Públicas, http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas
data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado
para divulgação.
7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática,
junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna
própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação
automática para tanto.
7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco
por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.
7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao
produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas
que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
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7.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas
de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no Art.
3º, § 2º, da LEI Nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens
e serviços:
7.28.1. Produzidos no país;
7.28.2. Produzidos por empresas brasileiras;
7.28.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
7.28.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.
7.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas.
7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.
7.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
7.30.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (DUAS)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
7.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.
8 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:
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8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior
ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita;
8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, VINTE E QUATRO HORAS DE
ANTECEDÊNCIA, e a ocorrência será registrada em ata;
8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (DUAS) horas, sob pena de
não aceitação da proposta.
8.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
8.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena
de não aceitação da proposta.
8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
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8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.
8.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
8.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
caso.
8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação
do licitante, observado o disposto neste Edital.
9 - DA HABILITAÇÃO:
9.1. COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO
LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O
PREGOEIRO VERIFICARÁ O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE
PARTICIPAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE SANÇÃO QUE IMPEÇA A
PARTICIPAÇÃO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A CONSULTA
AOS DOCUMENTOS INSERIDOS NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.
9.1.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta
de condição de participação.
9.1.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se
a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada
por meio do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.
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9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE
COMPRAS PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação
atualizada.
9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS,
sob pena de inabilitação.
9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em
relação à integridade do documento digital.
9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.
9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.
9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização
do recolhimento dessas contribuições.
9.7. Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
9.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
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9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107
da Lei nº 5.764, de 1971;
9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
9.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
9.9.1. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro
de Pessoas Físicas, conforme o caso;
9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943;
9.9.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa ou
positiva com efeito de negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria
da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

Endereço: Rua Elsa Florinda Stolberg da Rosa, 205 – CEP: 98765-000
Fone/Fax: (55) 3785-1022 – Inhacorá/RS – e-mail: licitacoes@inhacora.rs.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHACORÁ
9.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa ou
positiva com efeito de negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da
Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;
9.9.7. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena
de inabilitação.
9.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial
(Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Certidão;
9.11. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
9.11.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.
9.12. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.13. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o
mesmo prazo para regularização.
9.14. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da
mesma.
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9.15. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.
9.16. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
10 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02
(DUAS) HORAS a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.
10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para
fins de pagamento.
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerão estes últimos.
10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de
um resultado, sob pena de desclassificação.
10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça
vínculo à proposta de outro licitante.
10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
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11 – DOS RECURSOS
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido
o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de
recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e
por quais motivos, em campo próprio do sistema.
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará
as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em
outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste
Edital.
12 – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
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Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de
acordo com a fase do procedimento licitatório.
12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no
CADASTRO DO PORTAL
DE COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.
13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
14 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos orçamentários necessários para cobertura das despesas deste edital serão por
conta das dotações orçamentárias, constantes no orçamento vigente do ano de 2021.
15 - DA FISCALIZAÇÃO:
15.1 A Fiscalização do presente será exercida pela Secretária Municipal de Educação, ou por
servidor designado, mediante ato formal, ao qual competirá acompanhar a execução do
objeto visando verificar o atendimento integral às exigências do Edital e seus anexos.
15.2 A Fiscalização terá poderes para proceder qualquer determinação que seja necessária à
perfeita entrega do objeto licitado, inclusive podendo determinar a substituição dos mesmos
quando não estiver havendo atendimento às especificações.
15.3 A ação ou omissão da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas
responsabilidades contratuais.
16 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
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16.1 – A empresa adjudicatária deverá entregar os gêneros alimentícios diariamente de
acordo com as necessidades mediante emissão de autorização de fornecimento, na
Escola Visconde de Cerro Alegre, sito na Rua Celeste Rolim de Moura e na Escola de
Educação Infantil Criança Feliz, na Rua Ibanês Rolim, sem quaisquer ônus ao Município/RS;
16.2 - A empresa terá o prazo máximo de 03 dias úteis para a entrega dos produtos, contados
a partir da expedição e envio por email da Autorização de Fornecimento.
16.3 - Os itens serão recebidos provisoriamente, no ato de cada entrega, juntamente com a
nota fiscal e, definitivamente, dentro do prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento provisório e após a verificação do cumprimento das condições estipuladas no
Edital e seus anexos e Proposta Financeira da empresa adjudicatária. Aceito o bem, será
procedido o atesto na nota fiscal e/ou cupom fiscal, autorizando o pagamento.
16.4 - Os itens deverão ser entregues rigorosamente dentro das especificações estabelecidas
no Termo de Referência (ANEXO I), acondicionados em suas embalagens originais contendo
informações como: Marca, Modelo, Referência, Fabricante, Data de Fabricação e Número de
Lote, entre outras exigências da legislação em vigor, atendendo ainda, a proponente, as
prescrições contidas no Art. 39, VIII, da Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor).
16.5 - As despesas de frete, seguro, deslocamento e demais despesas para o cumprimento
do objeto, correrão por conta exclusiva da adjudicatária.
16.6 - Entregue os itens em desconformidade, será comunicado a adjudicatária para que
proceda a respectiva e imediata substituição, em um prazo máximo de 48 horas, contados da
data de notificação, visando ao atendimento das especificações constantes do Termo de
Referência (ANEXO I), sendo que a inobservância desta condição implicará a recusa do(s)
item(ns) e a aplicação das penalidades estabelecidas no Contrato e demais normais
aplicáveis ao caso.
16.7 - A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto,
devendo conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do Pregão.
16.8 - O recebimento do objeto deste certame não exclui a responsabilidade da empresa
adjudicatária quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal
utilização pelo Município de Inhacorá-RS.
16.9 - Verificar a disponibilidade do(s) item(ns), antes de realizar sua proposição de preços.
17 - DO PAGAMENTO:
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17.1 - O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias
a contar de cada entrega, conforme as necessidades, relativo aos itens adjudicados, mediante
o ateste do responsável dando conta do recebimento e cumprimento das obrigações contidas
no edital.
17.2 - A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à empresa adjudicatária para
retificação e reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado de 10 (dez) dias
para o pagamento, que recomeçará a ser contado integralmente a partir da data de sua
reapresentação.
17.3 - O pagamento somente será efetuado após a entrega conforme o cronograma dos itens
adjudicados pela empresa, que será efetivado através do pagamento direto ao respectivo
representante da empresa licitante, ou por meio de depósito, em conta corrente da empresa
da adjudicatária.
18- DAS PENALIDADES:
18.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor do último
lance ofertado;
b) Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos;
c) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor do
último lance ofertado;
d) Fornecer o objeto com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
e) Fornecer o objeto com atraso injustificado, até o limite de 03 (três) dias, após os quais será
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do
contrato;
f) Inexecução parcial do objeto: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 03 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao
montante não adimplido do contrato;
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g) Inexecução total do objeto: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
h) Causar prejuízo material resultante diretamente do fornecimento: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato.
18.2 - As penalidades serão registradas no cadastro da empresa adjudicatária, quando for o
caso.
18.3 - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.
19 - DA RESCISÃO:
19.1 - A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas na Lei Federal nº 8.666/93.
19.2 - A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos
enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
19.3 - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVIII do art. 78 da Lei Federal nº
8.666/93, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente
comprovados que houver sofrido, na forma do § 2º do art. 78 do mesmo diploma.
20 - DO CONTRATO
20.1 - A empresa adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para retirar e assinar o
contrato. Na hipótese de a empresa adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a
assinar o Contrato e não apresentar justificativa porque não o fez, decairá o direito à
contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis observados o disposto no Art.
7º da mesma lei.
20.2 - A Contratada deverá fornecer a garantia, no prazo mínimo estabelecido no termo de
referência.
20.3 – O contrato se vincula a sua proposta e as previsões contidas no edital e seus anexos
21 - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS:
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21.1 Considerando o prazo de validade de 12 (doze) meses da Ata de Registro de Preços e, em
atendimento ao §1º do artigo 28, d Lei Federal nº 9.069 de 29/06/1995, ao artigo 3º, § 1º, da
Medida Provisória nº 1488-16, de 02/10/1996 e demais legislações pertinentes, é vedado
qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 (doze) meses
contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo deste Edital,
observadas as disposições constantes do Decreto Municipal.
21.2 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes
em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticados no mercado, com finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
22 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
22.2. A IMPUGNAÇÃO DEVERÁ ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA
ELETRÔNICA no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br.
22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de
recebimento da impugnação.
22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame
22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema
Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.
22.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
22.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame, salvo quando se amoldarem ao art. 21 parágrafo 4º, da Lei 8.666/93.
22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
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22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.
22.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros
avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br,
sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.
22.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou,
no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou
não identificado no processo para responder pela proponente.
22.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa
designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada,
conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do
ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de
mandato com poderes para impugnar o Edital).
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.
23.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
23.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
23.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
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23.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração.
23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público.
23.9. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
23.9.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou,
caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem
prejuízo das demais sanções cabíveis.
23.9.2. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
23.10. A PREFEITURA MUNICIPAL DE INHACORÁ/RS, poderá revogar este Pregão por
razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e
incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo
quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados
os princípios da ampla defesa e contraditório.
23.10.1. A anulação do pregão induz à do contrato.
23.10.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.
23.11. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência
destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação
e habilitação.
23.12. O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos
www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.inhacora.rs.gov.br/prefeitura/licitacoes/licitacoes-2020/ .

endereços

eletrônico:
e

23.13 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das
disposições do presente Edital.
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23.14 - Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na
documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone.
23.15 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na
legislação em vigor.
23.16 - A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por
conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, §1º, da Lei nº
8.666/93, sobre o valor inicial contratado.
23.17 - O Município de Inhacorá/RS se reserva o direito de anular ou revogar a presente
licitação, no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie. (art. 49 da
Lei Federal nº 8.666/93).
23.18- Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a
realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente
transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independente de
nova comunicação.
23.19 - Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.
23.20 - Fica eleito o Foro da Comarca de Santo Augusto – RS, para dirimir eventuais litígios
decorrentes do presente Pregão Eletrônico.
23.21 - São anexos deste Edital:
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO;
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP;
ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR;
ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS;
ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VERACIDADE;
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ANEXO VIII – FORMULÁRIO DA PROPOSTA.
Inhacorá-RS, 02 de junho de 2021.

EVERALDO BUENO ROLIM
Prefeito Municipal

Passado e
aprovado por esta
Assessoria
Jurídica.

MSc. Gabriel
Maçalai
Assessor Jurídico
OAB/RS 102.856
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA FELIZ E
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VISCONDE DE CERRO ALEGRE.
Item Quant. Un.
Esp.
Valor
Total
Un.
01
50
UN
Abacaxi, sem sinais de deterioração, maturação
8,08
404,00
média, tamanho médio, acondicionados em
embalagens apropriadas.
02
600
KG
Açúcar cristal branco, em embalagens de 5 kg.
13,34 8.004,00
03
2,5
KG
Açúcar de baunilha, embalagem de 500 g.
44,45
111,13
04
06
KG
Alho embalagem de 100g
52,50
315,00
05
45
KG
Amido de milho de boa qualidade embalagem de 500 10,40
468,00
g.
06
650
KG
Arroz polido, tipo 1, longo fino, acondicionado em
6,16
4.004,00
embalagem de 5 kg.
07
720
KG
Banana caturra, maturação média, sem sinais de
5.99
4.312,80
deterioração.
08
50
KG
Banha de porco, embalagem de 1 kg.
16,17
808,50
09
150
KG
Batata inglesa, firme, tenra, sem brotos, sem sinais
6,08
912,00
de deterioração.
10
90
PAC Biscoito cream cracker, embalagem de 400 gramas.
6,87
618,30
11
50
PAC Biscoito doce, tipo Maria, embalagem de 800
10,95
547,50
gramas.
12
65
LT
Café solúvel, embalagem de 200 gramas.
16,39 1.065,35
13
20
KG
Caldo de galinha, embalagem de 1 kg, em pó.
22,95
459,00
14
35
UN
Canela em pó, de boa qualidade.
4,45
155,75
15
650
KG
Carne bovina com osso de primeira, resfriada, boa
31,47 20.455,50
coloração.
16
700
KG
Carne bovina de segunda, moída, com ate 10% de
29,63 20.741,00
gordura, resfriada, boa coloração, embalagem de 2
kg.
17
195
KG
Cebola, inteira, firme e tenra, sem brotos, tamanho
5,83
1.136,85
médio, branca, de boa qualidade, maturação média.
18
75
KG
Chocolate em pó, boa qualidade, embalagem de 500 17,46 1.309,50
g.
19
45
KG
Doce de frutas, boa qualidade, sabores de abóbora,
12,43
559,35
uva e morango, embalagem de 1 kg.
20
100
LT
Extrato de tomate, porção de 30 g, valor energético
11,30 1.130,00
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21

75

KG

22

850

KG

23

20

KG

24

35

KG

25
26

40
600

KG
KG

27

220

KG

28

120

KG

29

40

KG

30

350

UN

31

12

UN

32

500

DZ

33
34
35

45
4,5
250

KG
KG
KG

36

70

UN

20 kcal, CHO 4,2 g, PTN 0,9 g, gorduras totais 0 g,
sódio 130 mg embalagem de 850 g.
Farinha de milho, média, bom cozimento, de primeira
qualidade, acondicionada em embalagem de 1 kg
Farinha de trigo especial, tipo 1, com glúten natural
de trigo, de boa qualidade, enriquecida com ferro e
acido fólico, embalagem de 5 kg. Porção de 50 g,
com valor energético 176 kcal, CHO 38g, PTN 4,6g
gorduras totais 0,8g, fibra alimentar 0g , ferro 21 mg
e AC, fólico(vit. B9) 75 micrograma.
Fermento biológico, boa qualidade, embalagem de
500g
Fermento em pó químico, boa qualidade, embalagem
de 100 g.
Lentilha, boa qualidade, embalagem de 500 gramas.
Maçã, inteira, sem sinais de deterioração, maturação
média, tamanho médio, acondicionadas em
embalagens apropriadas.
Mamão, sem sinais de deterioração, maturação
média, tamanho médio, acondicionados em
embalagens apropriadas.
Manga, sem sinais de deterioração, maturação
média, tamanho médio, acondicionados em
embalagens apropriadas.
Margarina vegetal, com sal, cremosa, livre de
gorduras trans, embalagens de 500 gramas.
Óleo vegetal de soja refinado, sem colesterol,
acondicionado em embalagem de 900 ml.
Orégano, de boa qualidade, embalagem de 100
gramas.
Ovos de galinha casca porosa, sem trincas,
acondicionado em embalagem apropriado.
Sal refinado, iodado, branco, embalagem de 1 kg.
Salomônico embalagem de 100 g
Tomate sem sinais de deterioração, maturação
média.
Vinagre de maçã, embalagem de 750 ml.
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

4,58

343,50

3,93

3.340,50

68,89

1.377,80

41,67

1.458,45

8,64
11,12

345,60
6.672,00

8,73

1.920,60

8,38

1.005,60

10,47

418,80

10,16

3.556,00

9,50

114,00

8,16

4.080,00

1,75
31,00
7,20

78,75
139,50
1.800,00

4,68
327,60
94.496,23
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ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS Nº ____/2021
1 - DAS PARTES:
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE INHACORÁ - RS, pessoa jurídica de direito público,
inscrito no CNPJ nº 93.244.606/0001-53, com sede administrativa na Rua Elsa Florinda
Stolberg da Rosa, nº 205, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Everaldo
Bueno Rolim, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF nº 646.980.920-00, portador da carteira
de identidade nº 7057450541, residente e domiciliado na Rua Celeste Rolim de Moura,
Município de Inhacorá-RS.
CONTRATADA: ______, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n° ____, estabelecida na
________, nº _______, __________, na cidade de ________, CEP: ________, neste ato
representado por seu sócio-proprietário, Sr. _________, ________, _________, inscrito no
CPF n° ______, portador da Carteira de Identidade n° ____, residente e domiciliado na
____, na cidade de _________________, CEP:_____________.
2 - DO OBJETO:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2021
- Aquisição de gêneros alimentícios destinados a produção de alimentação escolar para uso
nas escolas municipais, conforme especificação constante do Termo de Referência, em
anexo ao edital (ANEXO I).
Item

Un

Quant

Especificações

Marca

Valor
Total

3 - DAS CONDIÇÕES:
3.1 - A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do
presente contrato, a terceiros, seja que título for;
3.2 - A CONTRATADA obriga-se a entregar os produtos atendendo às normas técnicas e
legais vigentes, bem como condições e garantias técnicas atinentes à matéria, de modo a
resguardar, sob qualquer aspecto, a segurança e o interesse da CONTRATANTE;
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3.3 - Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA todas as despesas e providências
necessárias à realização do objeto, bem como de estadia, alimentação, transporte, encargos
trabalhistas, previdenciários, securitários e fiscais, decorrentes da execução do objeto do
presente e quaisquer despesas acessórias e necessárias não especificadas no edital do
Pregão Eletrônico 18/2021;
3.4 - Caberá a CONTRATADA comunicar imediatamente e por escrito ao CONTRATANTE,
qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as
providências de regularização necessárias;
3.5 - A CONTRATADA deverá atender com prontidão as reclamações do CONTRATANTE;
3.6 - Caso algumas características dos produtos não corresponda ao exigido pelo Edital ou
apresentada na Proposta, a CONTRATADA, deverá providenciar, no prazo máximo de 48
horas, contados da data de notificação expedida pelo CONTRATANTE, a sua substituição,
visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo de incidência das sanções
previstas no Contrato, na Lei Federal nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor;
3.7 - A execução do Contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por
parte do CONTRATANTE, através da Secretaria a que se destina os produtos a quem
competirá comunicar as falhas porventura constatadas no cumprimento do Contrato e
solicitar a correção das mesmas;
3.8 - A fiscalização do CONTRATANTE, em especial, terá o dever de verificar a qualidade
dos equipamentos fornecidos, podendo exigir a sua substituição quando estes não
atenderem aos termos do que for proposto e contratado, sem que assista a CONTRATADA
qualquer indenização pelos custos daí decorrentes;
3.9 - Os itens entregues deverão atender as descrições contidas no Edital e apresentar
todas as informações técnicas do produto e do fabricante, considerando “embalados em
embalagens originais de fábrica que contenha as informações técnicas do produto e dados
do fabricante”.
3.10. Os itens deverão ser acondicionados (embalados) de forma a não se sujeitar a danos
durante o transporte, desde o fornecedor até o local da entrega.
3.11 Os itens adjudicados deverão ser entregues em conformidade com as normas
regulamentáveis e padrões técnicos aplicáveis aos itens cotados (caso houver), atendendo
ainda, a proponente, as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Código de
Defesa do Consumidor).
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3.12 - Os materiais, objeto deste Contrato, serão de propriedade do CONTRATANTE, a
partir da data de sua entrega;
3.13 - Aplica-se no que couberem, os artigos 77 a 80, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93,
para todos os efeitos legais.
3.14 - Aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões que fizerem
no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor.
4 - DA VIGÊNCIA:
4.1 - O presente contrato terá vigência contada da sua assinatura até a entrega total dos
itens solicitados no presente processo administrativo, havendo interesse do Município.

5 - DO VALOR:
Pelo fornecimento dos materiais descritos nos itens nº:______________, nas condições
pactuadas, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de R$ ___
(_____________).
6 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
6.1 – A empresa adjudicatária deverá entregar os gêneros alimentícios diariamente de
acordo com as necessidades mediante emissão de autorização de fornecimento, na
Escola Visconde de Cerro Alegre, sito na Rua Celeste Rolim de Moura e na Escola de
Educação Infantil Criança Feliz, na Rua Ibanês Rolim, sem quaisquer ônus ao Município/RS;
6.2 - A empresa terá o prazo máximo de 03 dias úteis para a entrega dos produtos, contados
a partir da expedição e envio por email da Autorização de Fornecimento.
6.3 - Os itens serão recebidos provisoriamente, no ato de cada entrega, juntamente com a
nota fiscal e, definitivamente, dentro do prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento provisório e após a verificação do cumprimento das condições estipuladas no
Edital e seus anexos e Proposta Financeira da empresa adjudicatária. Aceito o bem, será
procedido o atesto na nota fiscal e/ou cupom fiscal, autorizando o pagamento.
6.4 - Os itens deverão ser entregues rigorosamente dentro das especificações estabelecidas
no Termo de Referência (ANEXO I), acondicionados em suas embalagens originais contendo
informações como: Marca, Modelo, Referência, Fabricante, Data de Fabricação e Número de
Lote, entre outras exigências da legislação em vigor, atendendo ainda, a proponente, as
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prescrições contidas no Art. 39, VIII, da Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor).
6.5 - As despesas de frete, seguro, deslocamento e demais despesas para o cumprimento do
objeto, correrão por conta exclusiva da adjudicatária.
6.6 - Entregue os itens em desconformidade, será comunicado a adjudicatária para que
proceda a respectiva e imediata substituição, em um prazo máximo de 48 horas, contados da
data de notificação, visando ao atendimento das especificações constantes do Termo de
Referência (ANEXO I), sendo que a inobservância desta condição implicará a recusa do(s)
item(ns) e a aplicação das penalidades estabelecidas no Contrato e demais normais
aplicáveis ao caso.
6.7 - A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto,
devendo conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do Pregão.
6.8 - O recebimento do objeto deste certame não exclui a responsabilidade da empresa
adjudicatária quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal
utilização pelo Município de Inhacorá-RS.
6.9 - Entregar, juntamente com o(s) item(ns), 01 (um) manual técnico em português.
6.10 - Verificar a disponibilidade do(s) item(ns), antes de realizar sua proposição de preços
7 - DO PAGAMENTO:
7.1 - O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias
a contar de cada entrega, conforme as necessidades, relativo aos itens adjudicados,
mediante o ateste do responsável dando conta do recebimento e cumprimento das
obrigações contidas no edital.
7.2 - A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à empresa adjudicatária para
retificação e reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado de 30 (trinta)
dias para o pagamento, que recomeçará a ser contado integralmente a partir da data de sua
reapresentação.
7.3 - O pagamento somente será efetuado após a entrega conforme o cronograma dos itens
adjudicados pela empresa, que será efetivado através do pagamento direto ao respectivo
representante da empresa licitante, ou por meio de depósito, em conta corrente da empresa
da adjudicatária.
8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
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8.1 - A empresa licitante estará sujeita às seguintes sanções administrativas:
8.1.1 - Advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades;
8.1.2 - Aplicação de multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nos
seguintes casos:
a) quando os equipamentos não forem entregues de acordo com as especificações da
proposta apresentada;
b) quando se negar a corrigir deficiências dos produtos, solicitadas pelo Município;
c) pela inexecução total ou parcial do que foi proposto e contratado;
d) pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente;
8.1.3 - Aplicação de multa correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do
Contrato, limitada ao máximo de 10% (dez por cento), por dia útil de atraso na solução de
um problema;
8.1.4 - Suspensão do direito de licitar, num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da
gravidade da falta cometida;
8.1.4.1 - A penalidade de suspensão será cabível quando o licitante participar do certame e
for verificada a existência de fatos que o impeçam de contratar com a Administração Pública.
Caberá, ainda, a suspensão, quando o licitante, por descumprimento de cláusula editalícia,
tenha causado transtornos no desenvolvimento dos serviços.
8.1.5 - Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, nos casos
de falta grave;
8.1.5.1 - Se o licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar no processo licitatório, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
ficará, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de contratar com a Administração
Pública, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
8.1.6 - Para efeito das sanções previstas nas alíneas anteriores, fica a exclusivo critério do
Município a definição do que sejam “pequenas irregularidades”, “gravidade da falta
cometida” e “falta grave”, sem prejuízo do que estipulam os artigos 87 e 88 e incisos da Lei
nº 8.666/93;
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8.1.7 - No caso de aplicação de multa, a adjudicatária será notificada, por escrito, da referida
sanção administrativa, tendo ela o prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da
notificação, para recolher a importância à Secretaria da Fazenda;
8.1.8 - Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual;
8.1.9 - As penalidades previstas não serão aplicadas no caso de falta de providência por
parte do Município na observância de suas obrigações, que diretamente influam no
cumprimento das obrigações assumidas pela adjudicatária, ou ainda, no caso de força maior
devidamente comprovado;
8.1.10 - Na aplicação dessas sanções administrativas serão admitidos os recursos previstos
em lei.
9 - DA RESCISÃO:
O Contrato poderá ser rescindido, mediante termo próprio:
9.1 - Por mútuo consenso, a qualquer tempo, recebendo a Contratada, nesta hipótese, o
valor dos medicamentos entregues até a presente data, excluído o montante das multas a
pagar;
9.2 - Pelo CONTRATANTE, mediante aviso por escrito, com 10 (dez) dias de antecedência,
apresentados os motivos determinantes da rescisão;
9.2.1 - Pelo CONTRATANTE, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que
assista à CONTRATADA direito à indenização de qualquer espécie, quando esta:
a) Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas;
b) Não recolher, nos prazos determinados, as multas impostas;
9.3 - Pela CONTRATADA, mediante aviso por escrito, com 10 (dez) dias de antecedência,
apresentados os motivos determinantes da rescisão;
9.4 - Ficam reconhecidos os direitos do CONTRATANTE, previstos nos artigos 77 à 79 da
Lei de licitações em tudo que diz respeito à rescisão do presente Contrato.
10 - DOS RECURSOS:
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Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos,
alíneas e parágrafos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93.
11 - DO PROCESSO LICITATÓRIO:
O presente Contrato resulta do Processo Licitatório, modalidade Pregão Eletrônico n°
18/2021.
12 - DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS:
Aplicam-se, com relação a execução, alteração, inexecução e extinção, com pertinência ao
presente contrato, as normas estabelecidas na Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93, e suas
alterações.
13 - DO FORO:
As partes, de pleno e comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Santo Augusto, para
dirimir quaisquer litígios, decorrentes do presente, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E, por se acharem plenamente justos e contratados, firmam o presente em quatro (4) vias de
igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.
Inhacorá-RS, ___ de ______________ de 2021.
Prefeito Municipal
Sócio-Proprietário
CONTRATANTE
CONTRATADA
Testemunhas:
_____________________
_________________________________
Nome:
Nome:
CPF
CPF
Passado e
aprovado por esta
Assessoria
Jurídica.

MSc. Gabriel
Maçalai
Assessor Jurídico
OAB/RS 102.856
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

Declaração de Preenchimento dos Requisitos de Habilitação

(Nome da Empresa), CNPJ nº __________________________, sediada na
_________________________
(endereço),
_____________________________
(cidade/estado), declara, em conformidade com a Lei 10.520/02, sob as penas da Lei, que
preenche plenamente todos os requisitos de habilitação estabelecidos no presente Edital e
que a proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório,
referente ao Pregão Eletrônico nº 18/2021, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

__________________________, ____ de ______________ de 2021.

_________________________________
Nome do Declarante
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP

Declaração de Enquadramento ME ou EPP

DECLARO para devidos fins e sob as penalidades da Lei, sem prejuízo das sanções e
multas previstas neste ato convocatório, que a empresa ____________________________,
inscrita no CNPJ sob nº __________________________________, está enquadrada como
__________________________________ (microempresa/EPP), MEI ou COOPs, e cumpre
os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, e está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da
referida lei. Outrossim declaro que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos
incisos do §4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

__________________________, ____ de ______________ de 2021.

_______________________________
Representante Legal

________________________________________
Nome do Declarante (contador):
CRC:
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ANEXO V - DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

A (nome da empresa) _________________, CNPJ nº ____________, com sede à
________________, neste ato representada pelo (o) Sr.(a) ______________ (qualificação
completa - nome, RG, CPF, nacional idade, estado civil, profissão e endereço) DECLARA,
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 anos
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.
(constar a ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de
aprendiz, se for o caso).
________________________________________
( local e data)
________________________________________
(nome legível, assinatura do declarante e número
da carteira de identidade)
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A (nome da empresa) _________________, CNPJ nº ____________, com sede à
________________, neste ato representada pelo (o) Sr.(a) ______________ (qualificação
completa - nome, RG, CPF, nacional idade, estado civil, profissão e endereço) DECLARA
para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
________________________________________
( local e data)
________________________________________
(nome legível, assinatura do declarante e número
da carteira de identidade)
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

A (nome da empresa) _________________, CNPJ nº ____________, com sede à
________________, neste ato representada pelo (o) Sr.(a) ______________ (qualificação
completa - nome, RG, CPF, nacional idade, estado civil, profissão e endereço) DECLARA
para os devidos fins legais, cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações
informadas são verídicas, conforme o parágrafos 4ª e 5ª do art. 26 do Decreto Federal nº
10.024/2019.
________________________________________
( local e data)
________________________________________
(nome legível, assinatura do declarante e número
da carteira de identidade)
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ANEXO VIII – FOMRULÁRIO PADRÃO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021

RAZÃO
SOCIAL:______________________________________________________________
CNPJ:_____________________________
FONE:____________________________________
EMAIL:__________________________________________________________________
BANCO:______________________ AGÊNCIA:___________
CONTA:________________________

Item Quant. Un.
01

UN

02

UN

03

UN

04

UN

05

UN

06

UN

07

UN

08

UN

09

UN

10

UN

Produto
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11

UN

12

UN

13

UN

14

UN

15

UN

16

UN

17

UN

18

UN

19

UN

20

UN

21

UN

22

UN

23

UN

24

UN

25

UN

26

UN

27

UN

28

UN

29

UN

30

UN

31

UN

32

UN
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33

UN

34

UN

35

UN

36

UN

Local e Data:________________________________________

__________________________________________________
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa
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