
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 168/2021 
 

O PREFEITO, do MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU no uso de 
suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos 
interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO 
ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS, do tipo Menor Preço por Item, 
para o Registro de preços para futura e eventual aquisição de alimentos 
que serão destinados à alimentação escolar da rede municipal de 
ensino, conforme descrito no Anexo I do edital. 

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e o 
Decreto federal 10.024, de 20 de setembro de 2019  e, os artigos 42, 43, 44, 45, e 46 da LC-123/2006 e 
subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores e as 
exigências estabelecidas neste Edital. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08:00 horas  do dia 07/01/2022. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h00min. do dia 07/01/2022. 
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL  www.bll.org.br “Acesso Identificado no link - 
licitações” 
OBJETO - Registro de preços para futura e eventual aquisição de alimentos que serão destinados à 
alimentação escolar da rede municipal de ensino, conforme descrito no Anexo I do edital. 
 
Compõem este Edital os seguintes anexos: 
ANEXO 01 Termo de referencia 

ANEXO 02 Minuta da ata de registro de preços 

ANEXO 03 Exigências para Habilitação 

ANEXO 04 Modelo de Declaração de Idoneidade 

ANEXO 05 Modelo de declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação 

ANEXO 06 Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro da 
empresa empregadora 

ANEXO 07 Modelo de carta proposta para fornecimento do objeto do Edital 

ANEXO 08 Procuração nomeando representante Legal 

ANEXO 09 Declaração de enquadramento no regime de tributação de MEI,ME/EPP 

 

DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o Registro 

de preços para futura e eventual aquisição de alimentos que serão destinados à alimentação 

escolar da rede municipal de ensino, conforme descrito no Anexo I do edital. 

2.  DO REGISTRO DE PREÇOS  
 

2.1 As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as 

que constam da minuta de Ata de Registro de Preços 

3 DO CREDENCIAMENTO/CONDICOES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1  Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente 
estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que 
satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.                                                                     
3.2    Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 
documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões. 
3.3     É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas. 
3.4   Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de 
credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da 
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administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja 
cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal. 
3.5   O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa 
de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das 
propostas.  
3.6    O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 
          a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à 
Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de 
Licitações do Brasil(ANEXO 08) 
            b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de 
habilitação   previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 
08) e  
          c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, 
marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do Pregoeira no ícone ARQ, 
inserção de catálogos do fabricante. “A empresa participante do certame não deve ser identificada”. 
Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 5º. 
O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que 
pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual 
estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos 
de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de 
Licitações do Brasil, anexo 04 
3.7  A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante 
no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a 
ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema 
conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 
da LC 123/2006. 
 
3.8 Não será admitida a participação de interessados que se encontrem sob as seguintes condições: 
Que não se qualifiquem como microempresas ou empresas de pequeno porte; 
3.8.1 Que, embora qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, incidam em 
qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006; 
Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para participarem de licitação, imposta pela 
Administração Pública, no âmbito Estadual ou por qualquer órgão da Administração Pública, motivada 
pelas hipóteses previstas no art. 7º da Lei nº 10.520 de 17 de junho de 2002 e no art. 87, III da Lei nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993. 
Que tenham sido declarados inidôneos por qualquer órgão da Administração Pública, direta ou indireta, 
nas hipóteses do art. 87, IV da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. 
3.8.2  Não poderão participar, direta ou indiretamente, licitantes que mantenham sociedade ou 
participação com servidor (es) ou dirigente(s) que esteja(m) ligado(s) a qualquer um dos órgãos 
envolvidos no processo em análise. Considera-se participação indireta e existência de qualquer vinculo 
de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista. 
 3.8.3 Estejam em situação irregular perante a Fazenda Pública, em qualquer esfera da Administração, 
perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e FGTS. 
 
4.         REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
4.1    O certame será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em 
especial, as seguintes atribuições: 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 

g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) declarar o vencedor; 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 
penalidades previstas na legislação. 
 
CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES: 



 
4.2      As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do 
instrumento de mandato previsto no item 4.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente 
credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para 
formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.  
4.3  A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou 
através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por 
meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e 
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 
4.4  O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances 
sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha 
privativa.                                                                                            
4.5  A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa 
De Licitações do Brasil. 
4.6  É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações 
do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros. 
4.7  O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica 
a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização 
das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
PARTICIPAÇÃO: 
4.8   A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente 
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados 
data e horário limite estabelecido.   
4.9   Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 

4.10  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. 

4.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 

desta licitação. 

4.12 Para os itens do presente certame a participação é exclusiva a microempresas e empresas de 

pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

4.13 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 

agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos 

limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.14 Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.14.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

4.14.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.14.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.14.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.14.5  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 



4.14.6 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 

(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

4.14  Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou 
através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa 
de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br. 
 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 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. 

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 Pregoeira 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; 

6.1.2. Marca; 

6.1.3. Fabricante;  

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

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, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

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 não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data 

de sua apresentação.  

6.6. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o produto 

ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no 

Termo de Referência. 

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados 

pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as 

seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 

responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 

de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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.   a Pregoeira 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 Pregoeira 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 pelo valor unitário/por ítem. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

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 entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser    0,01 (um 

centavo). 

7.9.      O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar conforme o pregão e 

objeto licitado, quando a Pregoeira definir uma margem de lance para esse Item.   

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 a 

Pregoeira, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 

lances, em prol da consecução do melhor preço. 

7.15 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar.  

7.16 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.17 No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

7.18 Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus 

anexos.  

7.20 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.21 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.  

7.22 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. 

7.23 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 produzidos: 

a. no país; 

b. por empresas brasileiras;  

c. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.24 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. 

7.25 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas.  

7.26 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Pregoeira 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. 

7.27 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 



7. 28 a Pregoeira 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.  

7.29 Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

7.30 Aplica-se ao presente pregão os benefícios contidos no disposto no  artigo 48, § 3º da Lei 

Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, visando a promoção do 

desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal, tendo prioridade na contratação as 

microempresas, empresas de pequeno porte e ou microempreendedor individual,  sediada 

LOCALMENTE,  assim definida nos  termos do  Decreto Municipal 3825/20171, até o limite de 

10% (dez por cento) do melhor preço válido. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

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

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

estipulado para 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. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, 

os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, 

em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao 

preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível. 

                                                 
1 DECRETO Nº  3825/2017 

 
SÚMULA: Regulamenta no âmbito municipal tratamento favorecido, diferenciado quanto a aplicabilidade do beneficio de prioridade de contratação 
microempresas, empresas de pequeno porte e  microempreendedores individuais, sediados localmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor 
preço válido, conforme dispõe o §3º do artigo 48 da Lei Complementar Federal 123/2006. 

(...) 
CONSIDERANDO, a  garantia do tratamento diferenciado microempresas, empresas de pequeno porte e  microempreendedores individuais 
insculpidos no artigo 179 da Constituição Federal. 
CONSIDERANDO, as alterações promovidas pela Lei Complementar 147/2014 que alterou o artigo 48 da Lei Complementar 123/2006. 
CONSIDERANDO, a orientação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por meio do Acórdão 877/16 publicado em 15/03/2016. 
CONSIDERANDO, o disposto no §1º do artigo 34 da Lei Municipal 669/2009. 
DECRETA: 
Art. 1º  Nas contratações públicas de bens, serviços e obras, deverá ser concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as 
microempresas e empresas de pequeno porte,  microempreendedor individual - MEI  local, nos termos deste Decreto, com o objetivo de: 

I - promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional; 

II - ampliar a eficiência das políticas públicas; e 

III - incentivar a inovação tecnológica. 

Art. 2º.  Para efeitos deste Decreto, considera-se: 
I - âmbito local - limites geográficos do Município de Cruzeiro do Iguaçu; 
(...) 
Art. 3º.  Poderá ser concedida prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte,  microempreendedor individual - MEI  
local, até o Limite de 10% (dez por cento) do melhor preço valido nos termos do §3º do artigo 48 da Lei Complementar Federal 123/2006. 
§1º  Aplica-se o disposto neste artigo nas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte e ou 
microempreendedor individual – MEI, sediadas local sejam iguais ou até dez por cento superiores ao menor preço;  
§2º   A prioridade de contratação para microempresas e empresas de pequeno porte e ou microempreendedor individual - MEI sediadas local  deverá 
ser informada no instrumento convocatório. 
Art. 4º. Não se aplica o disposto no art. 3º  quando for licitação de ampla concorrência e não houver o mínimo de três fornecedores competitivos 

enquadrados como microempresas, empresas de pequeno porte e ou microempreendedor individual - MEI sediadas local ou regionalmente e capazes 
de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório. 
Art. 5º. Não se aplica o disposto nos art. 3º  quando  o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas, as empresas de pequeno porte 
e ou microempreendedor individual - MEI não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do 
objeto a ser contratado, justificadamente. 

Parágrafo único. Considera-se não vantajosa a contratação quando: 

I - resultar em preço superior ao valor estabelecido como referência; ou 

II - a natureza do bem, serviço ou obra for incompatível com a aplicação dos benefícios. 

 

 



8.3.1. 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.  

8.4. 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; 

8.5. 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; 

8.6. O Pregoeira 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. 

8.7. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeira por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira.  

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeira examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.9. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

8.10. O Pregoeira 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. 

8.10.1. Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

8.11. 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 Pregoeira 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. 

8.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Pregoeira 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, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento 

das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

9.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) 

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre 

as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/


a) Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por 

parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas. 

b) A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

c) O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.1.3. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

9.1.4. 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. 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. 

9.5. 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 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, 

a documentação relacionada no anexo 03, para fins de habilitação, inerente habilitação 

jurídica, comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, Econômico-Financeira, bem como 

quanto a qualificação técnica.  

 

9.8. 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. 

9.8.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação. 

9.9. 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. 

9.10. 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.  



9.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a 

Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

9.12. 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. 

9.13. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 

inabilitação, 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 para 

aceitação da proposta subsequente. 

9.14. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, 

ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 

exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.14.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a 

inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) 

suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

9.15. 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 da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou 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. 

10.7. A documentação constante no item 09 e 10, caso solicitada, deverão ser 

encaminhada original ou cópia autenticada, no prazo de 03 (três) dias uteis, consoante 



solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico  para a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do 

Iguaçu, no endereço: Avenida 13 de Maio, 906 – Centro – Cruzeiro do Iguaçu – CEP 85.598-

000, Divisão de Licitações. 

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 a Pregoeira 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 a Pregoeira 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. 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”), e-mail, ou, ainda, 

fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da 

Pregoeira, 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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

14.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo 
prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

14.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para 
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 
eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
data de seu recebimento. 

14.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

14.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o 
registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante 
vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e 
demais condições. 

14.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que 
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na 
sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de 
preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 
8.666, de 1993; 

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 
15.1. Os preços oferecidos não serão reajustados. 

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
16.1 O prazo de entrega dos itens/objetos/serviços licitados será conforme termo de referencia. 

Sendo os pedidos/solicitação emitidos durante o período de vigência do contrato até 12 meses 
após assinatura da ata de registro de preços . Os produtos ao serem entregues deverão estar 
em conformidade com o que foi solicitado no edital, sendo que em caso de discrepância os 
mesmos deverão ser substituídos 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência.  

18. DO PAGAMENTO 

18.1 -O pagamento será efetuado parcelado, mensal, após entrega dos produtos solicitados, até 30 dias 
após o protocolo da Nota Fiscal Eletrônica, em que no campo referente aos dados adicionais deverá 
consta o número do(s) Item(s) do(s) produtos e a validade; 
Dotação Orçamentária : 
08 - Secretaria Municipal  de Educação Cultura e Esportes 
08.001 – Secretaria de Educação 
12.306.0009.2026 manutenção da merenda escolar 
33.90.320000 material de distribuição gratuita 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

19.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 

quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 



19.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

19.1.3. apresentar documentação falsa; 

19.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

19.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.6. não mantiver a proposta; 

19.1.7. cometer fraude fiscal; 

19.1.8. comportar-se de modo inidôneo; 

19.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, 

em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 

injustificadamente.  

19.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

19.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções:  

19.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

19.4.2. Multa de 10 % ( dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

19.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 

pelo prazo de até dois anos; 

19.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 

SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

19.5. 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 a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

19.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

19.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo 

à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 

necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 

competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual 

instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – 

PAR.  

19.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 

ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º 

de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.  

19.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou 

sem a participação de agente público.  

19.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 

do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 

artigo 419 do Código Civil. 

19.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 



observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei 

nº 9.784, de 1999. 

19.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

19.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

20.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

20.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

licitacao@cruzeirodoiguacu.pr.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço a 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, no endereço: Avenida 13 de Maio, 906 – Centro – 

Cruzeiro do Iguaçu – CEP 85.598-000, Divisão de Licitações. 

20.3. Caberá a Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 

recebimento da impugnação. 

20.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

20.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados a Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 

pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

20.6. a Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

20.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

20.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 

ser motivada pela Pregoeira, nos autos do processo de licitação. 

20.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

21. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

 21.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação 
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 
12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das 
partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer 
a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer 
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, 
de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o 
equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto 
deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da 
mesma forma. 
 
22.  CONTROLE DE QUALIDADE 
22.1 Antes da efetivação do contrato a Contratante se reserva no direito de depois de conhecido o 
resultado da licitação, proceder à análise das características dos produtos cotados. 
 
 
23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 



23.1.O resultado e demais atos o do presente certame será divulgado no  sistema eletrônico, no Diário 
Oficial eletrônico dos Municípios do Sudoeste do Paraná - DIOEMS, https://www.dioems.com.br/ e no 
portal de transparência do Município através do endereço eletrônico 
http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ 
23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pela Pregoeira.   
23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 
de Brasília – DF. 
23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira 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. 
23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
23.6. 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.  
23.7. 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. 
23.8. 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. 
23.9. 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. 
23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
23.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BLL.ORG.BR e 
http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/, nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do 
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
23.12. A presente  licitação  não importa  necessariamente  em contratação,  podendo   o Município de 
Cruzeiro do Iguaçu revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato 
superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito 
e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. O 
Município de Cruzeiro do Iguaçu poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento 
das propostas ou para sua abertura;   
23.13. O proponente  é  responsável   pela  fidelidade e  legitimidade    das  Informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 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 pedido 
de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;  
23.14. É facultado a Pregoeira, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;  
23.15. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação;  
23.16. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta;  
23.17. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e 
a segurança da contratação; 
23.18. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por 
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário 
Oficial do Estado; 
23.19. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Pregoeira;  
23.20. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 
Edital; 
23.21.  O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o 
de Dois Vizinhos/PR, considerado aquele a que está vinculado a Pregoeira;  

https://www.dioems.com.br/
http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/
http://www.bll.org.br/
http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/


23.22. a  Pregoeira  e sua Equipe de Apoio,   atenderá aos  interessados  no   horário de 7hs30min às 
11:30 horas e, 13:00 as 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Endereço Avenida 13 
de Maio, 906, Centro, Cruzeiro do Iguaçu, Paraná, para melhores esclarecimentos. Ressalta-se que 
mesmo durante o período de férias, haverá equipe de plantão para atendimento dos interessados; 
23.23. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação 
da Pregoeira em contrário. 

23.24. O valor máximo estimado para este Pregão é de R$:965.230,10 (novecentos e sessenta e 

cinco mil duzentos e trinta reais e dez centavos) 

23.25.  Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pela Pregoeira, nos termos da legislação 

pertinente. 

24.26.Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

ANEXO 01 Termo de referencia 

ANEXO 02 Minuta da ata de registro de preços 

ANEXO 03 Exigências para Habilitação 

ANEXO 04 Modelo de Declaração de Idoneidade 

ANEXO 05 Modelo de declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação 

ANEXO 06 Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro da 
empresa empregadora 

ANEXO 07 Modelo de carta proposta para fornecimento do objeto do Edital 

ANEXO 08 Procuração nomeando representante Legal 

 ANEXO 09 Declaração de enquadramento no regime de tributação de MEI, ME/EPP. 
 
 
 
 

Cruzeiro do Iguaçu - Pr, 16 de dezembro de 2021. 
 
      
 
 

LEONIR ANTÔNIO GELHEN 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA  

 
 
1 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 
 

O objeto do presente termo é a contratação de serviços voltados para fornecimento de alimentos que serão 

destinados à alimentação escolar da rede municipal de ensino, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE). Estes alimentos serão ofertados durante os dias letivos para compor as refeições de café, lanches, almoço e 

jantar dependendo da modalidade de ensino.  

 

2 – JUSTIFICATIVA:  
 

A oferta de alimentos destinados à alimentação escolar da rede municipal de ensino está fundamentada na 

Lei 11.947 de junho de 2009. Na referida lei observa-se a importância da oferta de alimentos de qualidade aos alunos, 

como forma de contribuir com o crescimento e desenvolvimento biopsicossocial, aprendizagem e rendimento escolar, 

bem como a formação de hábitos alimentares saudáveis nos mesmos 

Desta forma, é desejo que nossos educandos encontrem na rede municipal de ensino, um ambiente que 

propicie o seu crescimento e desenvolvimento social, cognivo e fisiológico, sendo que a oferta de alimentos saudáveis 

contribui para o êxito destes objetivos. 

. 

 
3 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  

Justifica-se a solicitação do julgamento POR ITEM haja vista a necessidade de manter a qualidade e padrão 

dos serviços utilizados por se tratar de um conjunto, sendo assim o gerenciamento permanece todo o tempo a cargo do 

mesmo contratado, desta forma, com o julgamento por lote, concentrando assim a responsabilidade pela execução dos 

serviços em uma só empresa e da garantia dos resultados. 

 
 
 
4 – DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA OU PROSPECTO:   
 

 A empresa vencedora deverá apresentar a licença sanitária atualizada. 

  
5 – LOCAL E FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO:   
 

1. A entrega deverá ser realizada semanalmente nas Escolas e Centros de Educação Infantil do perímetro 

urbano, no endereço de cada estabelecimento, sendo entregues separadamente com as devidas 

quantidades de cada local, conforme quantidades estipuladas pela Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Esportes.   

2. O proponente deverá realizar a entrega no Município de Cruzeiro do Iguaçu em local designado pela 

secretaria competente, em dia de expediente, no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h às 17h. Fica 

a cargo do fornecedor ou transportador por ele contratado a descarga e movimentação do produto até o local 



designado pelo servidor responsável pelo recebimento. 

3. Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a utilização adequada dos produtos objeto deste 

Edital, bem como se constatado divergência entre os produtos ofertados e os fornecidos, os mesmos serão 

rejeitados, no todo ou em parte, conforme dispõe o art. 76 da Lei Federal nº. 8.666/93.   

4.  Caso o produto não esteja de acordo com as especificações deverá ser substituído no prazo máximo de um 

(01) dia, sob pena de devolução dos produtos, sem custo para a Administração Municipal. 

5. A entrega de produtos que não atendam aos requisitos de qualidade ou que estejam com prazos de validade 

adulterados, expirados ou prestes a expirar será considerada como inexecução parcial do contrato e poderá 

acarretar a aplicação ao contrato das sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93, quais sejam, 

advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, além da declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública.   

6. A Proponente do certame deverá indicar em sua proposta comercial o endereço de email e o número do 

Telefone por meio dos quais serão realizados os pedidos e as comunicações referentes ao Contrato, 

cabendo-lhe a responsabilidade de checar o recebimento de tais comunicações com a frequência que a 

contratação exige. Portanto, é de responsabilidade da contratada manter o endereço de e-mail e telefone 

atualizados.   

 

6 – CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA:   
 

Os alimentos, objetos desta licitação, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), de acordo com as 

solicitações da Secretaria de Educação, devendo ser entregues em até dois (02) dias úteis após a solicitação da 

Prefeitura de Cruzeiro do Iguaçu, sendo sua entrega fracionada a critério e conforme a necessidade da Secretaria 

competente.   

A quantidade é mera estimativa da necessidade para os próximos doze (12) meses e os quantitativos a 

serem solicitados, por ocasião da emissão de cada pedido, obedecerão rigorosamente à necessidade da Secretaria 

requisitante independentemente dos custos operacionais e despesas que possa a vir sofrer o licitante vencedor, sendo 

objeto de faturamento e pagamento os quantitativos efetivamente fornecidos.   

 

7– OBRIGAÇÕES:   
DA CONTRATADA:  

Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, 

ainda: 

- efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes 

no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, 

fabricante, modelo, procedência; 

- responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 

27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

- substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto 



com avarias ou defeitos; 

- comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

- manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 
DO CONTRATANTE: 
 

- receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

- verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

- comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 

fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

- acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 

especialmente designado; 

- efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 

forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, 

ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros 

em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 
8 – ESPECIFICAÇÃO DOS BENS/SERVIÇOS:   
 

 
Anexo 1. 

 

 
9 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:   
 
A fiscalização da execução do objeto deste Contrato será feita pela CONTRATANTE, através de profissionais 

qualificados, tendo como fiscal as servidoras: 

Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da contratada, os titulares da 

fiscalização deverão, de imediato, comunicar por escrito ao órgão de administração da CONTRATANTE, que tomará as 

providências para que se apliquem as sanções previstas na lei, no Edital, no Termo de Referência e na Minuta de 

Contrato sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão.   

A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral responsabilidade pelos encargos ou 

serviços que são de sua competência. 

LOTE 1 
Item Descrição Qtde Apresentação 

Unid. p/ 
cotação 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1.  Achocolatado em pó: em pó, cacau em pó, mineral, maltodextrina, vitaminas, 
emulsificantes lecitina de soja, antioxidante, ácido ascórbico e aromatizante. 
Embalagem com 1 Kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de 
validade, quantidade do produto e atender as especificações técnicas. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de 

250 Pcts c/ 1 kg 

12,36 3090,83 



entrega na unidade requisitante. 

2.  Achocolatado diet - em pó, sem adição de açúcar, cacau em pó, mineral, 

maltodextrina, vitaminas, emulsificantes lecitina de soja, antioxidante, ácido 
ascórbico e aromatizante. Embalagem com 200 gramas. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto e atender 
as especificações técnicas. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

50 Pcts c/ 200 gr 

14,82 740,83 

3.  Açúcar Cristal: 1ª qualidade, em pacotes transparentes e resistentes de 
material polietileno atóxico com identificação do produto, registro no Ministério 
da Agricultura e peso líquido 5 kg. Validade mínima de 150 dias da data da 
entrega do produto. 

500 Emb. c/ 5 Kg 

20,77 10383,33 

4.  Açúcar Refinado 1ª qualidade, em pacotes transparentes e resistentes de 

material polietileno atóxico com identificação do produto, registro no Ministério 
da Agricultura e peso líquido 5 kg. Validade mínima de 150 dias da data da 
entrega do produto. 

100 Emb. c/ 5 kg 

25,80 2579,67 

5.  Açafrão em pó: embalagem de polietileno transparente contendo 50 gramas 
do produto; Deve constar data de fabricação e validade; não deverá conter 
umidade, odor desagradável, bolor e sujidades. Validade mínima de 06 (seis) 
meses a partir da data de entrega do produto. 

400 Pcts c/ 50 gr 

3,86 1542,67 

6.  Adoçante  - adoçante líquido dietético. ingredientes: água, edulcorante, 
glicosídeos de esteviol, conservador benzoato de sódio e acidulante ácido 
cítrico. não contém glúten. produto 100% natural. Embalagem de 80 ml. 

10 Unid c/ 80 ml 

5,22 52,17 

7.  Alecrim seco: alecrim seco, embalagem de polietileno transparente contendo 

30  gramas de produto; Deve constar data de fabricação e validade; Não deverá 
conter umidade, odor desagradável, bolor e sujidades; Validade mínima de 06 
(seis) meses a partir da data de entrega do produto. 

200 Pcts c/ 30 gr 

5,56 1112,67 

8.  Amido de Milho: produto amiláceo, extraído do milho para uso com  
espessante. Pó fino, branco e livre de qualquer alteração de aroma e coloração. 
Embalado em papel impermeável, limpo, não violado, resistente e 
acondicionado em caixas de papelão resistentes, que garantam a integridade 
do produto até o momento do consumo. Embalagem contendo 1 kg. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, 
quantidade do produto e atender as especificações técnicas. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. 

100 Emb. c/ 1 Kg 

10,77 1076,67 

9.  Amendoim: Tipo1, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalagem 
plástica de 500g, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo 
de validade e peso líquido. 

200 Pcts c/ 500 gr 

8,66 1732,67 

10.  Arroz Parbolizado: características técnicas: classe: longo, fino, tipo 1. O 
produto não deve apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação final 
dietética inadequada (empapamento) e cheiro não característico. Embalagem: 
deve estar intacta, acondicionada em pacote plástico de 5 kg, em polietileno, 
transparente, atóxico. Com prazo de validade mínima de 6 meses a contar da 
data da entrega. Deve estar livre de sujidades, pragas e larvas 

600 Emb. c/ 5 Kg 

24,46 14678,00 

11.  Arroz integral de primeira qualidade – embalagens de 1 kg - arroz integral 
longo fino sem remoção da película do grão. O produto devera estar em 
conformidade com as leis especificas vigentes. O produto devera estar em 
conformidade com as leis especificas vigentes. 

30 Emb c/ 1 kg  

7,00 209,90 

12.  Aveia em flocos finos: embalada em papel impermeável, limpo, não violado, 
resistente e acondicionado em caixas de papelão resistentes, que garantam a 
integridade do produto até o momento do consumo, contendo 500gr do produto. 
A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e atender as especificações técnicas. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante.   

300 Pcts c/ 500 gr 

11,83 3549,00 

13.  Bebida Láctea sabor coco ou morango. O pó para o preparo da bebida deve 

ser preparado com ingredientes sãos e limpos e de 1ª qualidade. Ingredientes: 
açúcar, leite em pó, corante natural INS 120 (carmim).unidades de 1 litro 

2800 Litros 

4,56 12777,33 

14.  Bebida láctea zero lactose: bebida láctea sem lactose 0,0% lactose. 
Embalagens de 1 litro, 

180 Litros 
8,53 1534,80 

15.  Biscoito amanteigado doce: Biscoito tipo amanteigado, sabor manteiga. 
Contendo basicamente farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar. 
Deve apresentar sabor característico e agradável. Embalagem em pacotes de 
400 gr, devidamente identificado conforme determina a legislação. Data de 
fabricação e validade. Prazo mínimo de validade de 6 meses à partir da data de 

entrega. 

1500 Pcts c/  400 gr 

7,60 11395,00 

16.  Biscoito salgado: Tipo cream crecker, contendo basicamente farinha de trigo, 
gordura vegetal hidrogenada, sal. Embalagem em pacotes de 400gr, 
devidamente identificado conforme determina a legislação.data de fabricação e 
validade mínima de 6 meses à partir da data de entrega. 

5000 Pcts c/ 400 gr 

6,66 33300,00 

17.  Biscoito salgado de gergelim: Tipo cream crecker, contendo basicamente 
farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, sal e gergelim. Embalagem em 
pacotes de  400gr, devidamente identificado conforme determina a legislação, 
data de fabricação e validade mínima de 6 meses à partir da data de entrega. 

2000 Pcts c/ 400 gr 

7,05 14093,33 

18.  Biscoito salgado integral - biscoito integral salgado. Produzido, embalado e 
entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente. Embalagem 
400g. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

100 Pcts c/ 400 gr 

8,48 848,00 

19.  Biscoito tipo rosquinha de coco: Biscoito doce sabor coco. Contendo 
basicamente farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada. Embalagem em 
pacotes de 400gr, devidamente identificado conforme determina a legislação, 
data de fabricação e validade mínima de 6 meses à partir da data de entrega. 

1500 Pcts c 400 gr 

5,96 8945,00 

20.  Biscoito tipo rosquinha de chocolate: Biscoito doce sabor chocolate. 
Contendo basicamente farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, sal e 
gergelim. Embalagem em pacotes de 400gr, devidamente identificado conforme 
determina a legislação, data de fabricação e validade mínima de 6 meses à 

2000 Pcts c/ 400 gr 

6,30 12593,33 



partir da data de entrega. 

21.  Biscoito Maria: Doce tipo Maria, de boa qualidade, inteiros, constando 

identificação do produto, inclusive classificação e a  marca, nome e endereço 
do fabricante e a data da fabricação. Embalagem em pacotes de 400gr. 
Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.  

2000 Pcts c/ 400 gr 

6,26 12520,00 

22.  Biscoito Polvilho Biscoito de polvilho, isento de glúten, formato tipo argola, 
embalado em sacos plásticos transparente resistentes, pesando 100 gramas. 
90% do produto deve estar com suas características físicas intactas (não 
quebrados). No seu rótulo deverá conter informação nutricional por porção, 
sobre glúten, ingredientes, data de fabricação, validade e lote. Validade mínima 
de 6 meses a contar da data de entrega. 

2000 Pcts c/ 100 Gr 

4,81 9620,00 

23.  Biscoito sem lactose, produzido embalado e entregue em conformidade  com 
a legislação vigente. Embalagem contendo  300 gr. Validade mínima de 6 
meses a contar da data de entrega   

500 Pcts c/ 300 gr 

7,56 3781,67 

24.  Bolacha sem glúten: Bolacha tipo sortida que não contenha glúten. Deve 
apresentar sabor característico e agradável. Embalada em pacotes de 150g, 
devidamente identificado conforme determina a legislação Validade mínima de 
6 meses a contar da data de entrega. 

60 Pcts c/ 150 Gr 

13,19 791,60 

25.  Café Solúvel: torrado e granulado com selo de pureza, embalado em frascos 
de 200 gramas. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

450 Und c/ 200 gr 
15,69 7062,00 

26.  Camomila: embalada em sacos plástico de material polietileno atóxico pacotes 
de 20g livres de impurezas. 

200 Pcte c/ 20 gr 
3,19 638,67 

27.  Canela rama: embalada em sacos, plástico de material polietileno atóxico. 
Pacotes de 20g com prazo de validade de 6 meses à partir da data de entrega. 

200 Pcte c/ 20 gr 
3,75 749,33 

28.  Canela pó: embalada em recipientes, plásticos de material polietileno atóxico. 
Contendo 35 gr, e com prazo de validade de 6 meses à partir da data de 
entrega. 

150 Pcte c/ 35 gr 

5,64 846,50 

29.  Canjica de milho amarelo: obtido de grãos de milho, de cor amarela, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade; isento de 
sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: plástica flexível, atóxica, resistente, 
500gr, conter informações nutricionais. Data de validade mínima de 6 meses à 
partir da data de entrega. 

150 Pct c/ 500 gr 

5,28 792,00 

30.  Canjiquinha: quirerinha de milho, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e 
sabor próprio, com ausência de umidade; isento de sujidades, parasitas e 
larvas. Embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, deverá estar 
acondicionada em embalagens de 500gr, as embalagens devem conter 
informações nutricionais e validade mínima de 6 meses à partir da data de 
entrega. 

300 Pct c/ 500 gr 

4,85 1454,00 

31.  Cereal Matinal: - produto com os ingredientes milho, xarope de glucose, amido, 
outros ingredientes desde que mencionados no rótulo. Apresentando-se como 
flocos de milho açucarados. Flocos ligeiramente vitrificados, marrom dourado, 
recoberto por leve crosta branca, levemente doce maltado e textura crocante. 
No rótulo deverá constar a denominação do produto de acordo com a sua 
designação e classificação. Rotulagem nutricional obrigatória. Embalagem em 
pacotes de plástico transparente resistente e incolor 1 kg cada. Validade no 
mínimo 6 meses a partir da data de entrega.  

300 Pcts c/ 1 Kg 

21,60 6479,00 

32.  Chá: mate tostado sabores diversos em caixa de 40g. 600 Cx c/ 40 gr 4,72 2834,00 

33.  Colorífico: condimento preparado principalmente à base de urucum 
dessecadas e trituradas ao pó fino. Embalagem de polietileno transparente; 
deve constar data de fabricação e validade; não deverá conter umidade, odor 
desagradável, bolor e sujidades; validade mínima de 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega do produto. Embalagem de 500 gramas. 

400 Emb. c/ 500 Gr  

8,19 3276,00 

34.  Cravo da índia: cravo da índia embalagem de polietileno transparente 
contendo 10 gr. Deve constar data de fabricação e validade. Não deverá conter 
umidade, odor desgradável, bolor e sujidades; Validade de 6 meses a partir da 
data de entrega do produto 

200 Emb. c/ 10 gr 

3,93 785,33 

35.  Creme de leite: embalagem longa vida, pasteurizado – 100% de origem 
animal, limpas, pesando 200 gramas. Apresentando teor de matéria gorda 
mínima de 25%. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de 
validade, quantidade de produto e atender as exigências do ministério da 
agricultura e dipoa e do regulamento da inspeção industrial e sanitária. Prazo 
de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega 

150 Emb. c/ 200 gr 

3,49 523,00 

36.  Creme de leite sem lactose: embalagem longa vida, pasteurizado – 100% de 
origem animal isento de lactose, pesando 200 gramas. Apresentando teor de 
matéria gorda mínima de 25%. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, 
data de validade, quantidade de produto e atender as exigências do ministério 
da agricultura e dipoa e do regulamento da inspeção industrial e sanitária. 
Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega 

20 Emb. c/ 200 gr 

4,63 92,53 

37.  Doce de leite pastoso: cremoso, elaborado com leite, açúcar, glicose de milho, 
amido de milho, soro de leite em pó, regulador de acidez bicarbonato de sódio e 
conservador sorbato de potássio. Não contem gluten. A embalagem deve 
conter: data de validade, identificação da marca, número do lote, procedência, 
composição. Acondicionado em potes de 1 kg. 

200 Potes c/ 1kg  

14,73 2946,00 

38.  Doce de fruta: elaborado à partir de frutas e/ polpa de frutas com açúcar, 
glicose de milho, amido de milho, , regulador de acidez bicarbonato de sódio e 
conservador sorbato de potássio. Não contem gluten. A embalagem deve 
conter: data de validade, identificação 

200 Potes c/ 1kg 

13,05 2609,33 

39.  Endro: embalagem de polietileno transparente contendo 15 gramas de  
produto; deve constar data de fabricação e validade; não deverá conter 
umidade, odor desagradável,bolor, sujidades; validade mínima de 06 meses a 
partir da data de entrega do produto   

300 Pct c/ 15 gr 

3,33 999,00 

40.  Erva Doce: embalagem de polietileno transparente contendo 15 gramas de 
produto; deve constar data de fabricação e validade; não deverá conter 
umidade, odor desagradável, bolor e sujidades, validade mínima de 06 (seis) 
meses a partir da data de entrega do produto. 

600 Pct c/ 15 gr 

3,19 1916,00 



41.  Extrato de tomate: Simples e concentrado, elaborado com frutos sadios, 
limpos e sem sementes. Isento de fermentações. Deve apresentar cor, sabor, 
odor característico, consistência pastosa, embalado em latas ou tetrapack com 
peso líquido 1kg. características organolépticas: aparência: massa mole. cor: 
vermelha. odor e sabor: próprio. validade mínima de seis meses a partir da data 
de entrega do produto 

700 Emb. c/ 1 kg 

15,45 10812,67 

42.  Farinha de milho: Fubá Tipo mimoso, 100% milho. Oriundo da moagem do 
grão de milho, sadio e limpo, não devendo conter materiais terrosos, parasitas e 
detritos de animais e vegetais. Cor e sabor característicos, embalado em saco 
plástico atóxico, transparente, impresso as informações exigidas por lei vigente, 
identificando o número de registro no órgão competente, contendo peso líquido 
de 5kg, com prazo de validade de 6 meses à partir da data de entrega. 

350 Pct c/ 5 Kg 

25,60 8958,83 

43.  Farinha de mandioca: Torrada, seca, fina, tipo 1, em embalagem polietileno 
atóxico, resistente, termossoldado. Informação nutricional de acordo com 
normas da vigilância sanitária. Embalagens de 500 gr. Validade de 6 meses à 
partir do prazo de entrega. 

100 Pcts c/ 500 gr 

4,56 456,33 

44.  Farinha de Milho tipo biju: farinha de milho - tipo bijú, de 1ª qualidade, em 
flocos crocantes, embalada em saco plástico resistente, contendo 1 kg.  No seu 
rótulo deve conter informação nutricional, sobre o glúten, prazo de validade 
visível e lote. Validade de 6 meses a partir da data de entrega. 

100 Pct c/ 1 kg  

9,40 939,67 

45.  Farinha Trigo tipo 1: Enriquecida com ferro e ácido fólico. Tipo Especial. 
Obtido de grãos de trigo sãos, limpos e isentos de matéria terrosa e parasita. 
Não podendo estar úmida, fermentada ou rançosa, devendo obedecer à 
legislação vigente, embalada em pacotes de 5 kg. Prazo mínimo de validade de 
4 meses à partir da data de entrega. 

200 Pct c/ 5 Kg 

18,63 3725,33 

46.  Farinha integral  - farinha de trigo integral, para uso em panificação, 
enriquecida com ferro e acido fólico. Com no mínimo 9% de proteína. 
Acondicionada em pacotes de 1 kg. Deverá apresentar validade mínima de 6 
(seis) meses a partir da data de entrega.   

100 Pcts c/ 1 kg 

5,03 502,67 

47.  Farinha de arroz: tipo especial, de primeira qualidade, fina, seca, ligeiramente 
torrada e peneirada. De sabor neutro, indicada para celíacos. Isenta de 
sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de 12  meses contados a partir 
da data de entrega, acondicionados em embalagem de plástico de 1 Kg e 
atóxico. Não conter glúten. 

50  Pcts c/ 1 kg 

9,38 469,00 

48.  Farinha de tapioca: de primeira qualidade. Validade mínima de 12   meses 
contados a partir da data de entrega, acondicionados em embalagem de 
plástico de 1 Kg e atóxico. Não conter glúten. 

50 Pcts c/ 1 kg 

9,37 468,50 

49.  Feijão Preto: tipo I Não podendo estar úmido, rançoso, devendo obedecer à 
legislação vigente, embalada em pacotes de 1 kg. Prazo mínimo de validade de 
4 meses à partir da data de entrega. 

600 Pcts c/ 1 Kg 

9,06 5438,00 

50.  Feijão Carioca: Feijão do tipo carioquinha, novo, tipo 1, constituído de grãos da 
mesma coloração, admitindo-se no máximo 5% de mistura de outras classes e 
até 10% de mistura de variedades da classe cores, isento de matéria terrosa, 
parasitas, pedaços de grãos ardidos, brotados, imaturos e mofados. 
Embalagens com 1 Kg. Prazo mínimo de validade de 4 meses à partir da data 
de entrega 

200 Pcts c/ 1 Kg 

10,56 2112,00 

51.  Fermento em pó: Embalagem, lata de 250g. Ingredientes básicos: amido de 
milho ou fécula de mandioca, fosfato monocálcico e bicarbonato, conforme 
legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 6 meses à partir da data de 
entrega. 

70 Emb. c/ 250 gr 

7,23 506,10 

52.  Iogurte diet ou natural -, sem adição de açúcar, obtido de leite pasteurizado, 
com consistência cremosa ou firme, em embalagem de 170  ml, com validade 
máximo de 30 dias, a partir da data de recebimento. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, procedência, informação 
nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do 
registro no ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção 

100 Emb. c/ 170 ml 

2,82 281,67 

53.  Leite Integral longa vida: Leite integral UHT, 3% de gordura, sem glúten, 
longa vida, sabor natural, em embalagem tetrapak de 1 litro, com identificação 
do produto, data de validade e Selo de Inspeção Federal (S.I.F).  

7056 Litros   

5,56 39231,36 

54.  Leite sem Lactose: Leite sem lactose, 3% de gordura, sem glúten, sabor 
natural, em embalagem tetrapak de 1 litro, com identificação do produto, data 
de validade e Selo de Inspeção Federal (S.I.F). 

150 Litros  

6,25 937,00 

55.  Lentilha: Tipo I, classe média, nova, de 1ª qualidade, sem a presença de grãos 
mofados e/ou carunchados. Embalagem: plástica, resistente, transparente, 
contendo 500g do produto. Prazo de validade 12 meses a contar a partir da 
data de entrega. 

100 Pcts c/ 500 gr 

11,70 1169,67 

56.  Louro folhas: embalagem de polietileno transparente contendo 5 gramas de 
produto; deve constar data de fabricação e validade; não deverá conter 
umidade, odor desagradável, bolor e sujidades, validade mínima de 06 (seis) 
meses a partir da data de entrega do produto. 

250 Pcts c/ 5 gr 

2,60 649,17 

57.  Macarrão Cabelo de Anjo: tipo cabelo de anjo com ovos, vitaminado, 
composto de matéria-prima de primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de 
material terroso, parasitados. Embalado em pacotes com 500 gr. Prazo de 
validade mínima de 6 meses à partir da data de entrega. 

400 Pcts c/ 500 gr 

5,42 2168,00 

58.  Macarrão integral espaguete- de primeira linha – embalagem de 500g - 
produto obtido de farinha de trigo 100% integral e água. As massas devem ser 
fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e 
de parasitos. Teor mínimo de fibras de 5,5g de fibra alimentar por 100g de 
produto. O produto devera estar em conformidade com as leis especificas 
vigentes. 

30 Pcts c/ 500 gr 

5,34 160,30 

59.  Macarrão de letrinhas: macarrão em formato de letras. Deve conter dos 
seguintes ingredientes: sêmeola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e 
corantes naturais cúrcuma e urucum. Contém glúten. Deve constar na 
embalagem data de fabricação e validade, sendo a validade de 6 meses a partir 
da data de entrega do produto. Embalagens de 500 gr. 

200 Pcts c/ 500 gr 

4,96 992,00 



60.  Macarrão espaguete: Macarrão do tipo espaguete n.º 08; seca, com ovos; 
fabricada a partir de matéria-prima selecionada, sã, limpa e boa qualidade; 
enriquecido com ferro e ácido fólico, embalagem resistente e termossoldado. 
Embalagem de 500g, de boa qualidade Validade de até 12 meses a partir da 
data da entrega. 

800 Pct c/ 500 gr 

4,35 3477,33 

61.  Macarrão para lasanha: Macarrão próprio para lasanha, com ovos, pacote 
transparente polietileno atóxico, resistente, termossoldado Embalagem de 
500g, de boa qualidade. Validade de até 12 meses a partir da data da entrega. 

100 Pct c/ 500 gr 

9,88 988,00 

62.  Macarrão sem glúten: Macarrão vitaminado que não contenha glúten, 
Composto por matéria prima de primeira qualidade. Embalado em pacotes de 
400 gr. Validade de até 12 meses à partir da data de entrega. 

100 Pcts c/  400 gr 

7,79 779,33 

63.  Margarina Vegetal Cremosa sem Sal: 65% de lipídeo, embalagem plástica de 
500 gr,  com identificação do produto data de validade Selo de Inspeção 
Federal (SIF) . Margarina cremosa em potes plásticos de 500g. Produto que se 
apresenta sob forma de emulsão plástica ou fluída contendo obrigatoriamente 
os ingredientes leite, seus constituintes, sem gordura trans, óleos e/ou gorduras 
comestíveis, sal e água, deverá conter no mínimo 80% de lipídios. Produzida a 
partir da interesterificação dos ácidos graxos, recebendo assim, 
comercialmente, a designação "livre de gordura trans. Deve conter vitaminas e 
outras substâncias permitidas, desde que estejam no rótulo. Margarina 
fabricada a partir de matérias primas selecionadas, livre de matéria terrosa, 
parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Rotulagem nutricional 
obrigatória. Embalagem de plástico, atóxico, individual com 500 g. Validade: no 
mínimo 6 (seis) meses a partir da data de entrega. 

200 Emb. c/ 500 gr 

8,63 1725,33 

64.  Milho: verde em conserva, embalado em latas de 2 kg, contendo milho verde, 
água e sal Características organolépticas: aparência: grãos inteiros de milho 
cozido, com líquido, isento de sujidades, parasitos e larvas, cor: verde. Odor 
característico. Isento de odores estranhos. Prazo de validade mínima de 6 
meses à partir da data de entrega. 

50 Latas c/ 2 Kg 

25,60 1279,83 

65.  Milho para Pipoca: Milho de pipoca premium, classe amarelo, grupo duro, tipo 
1. Rótulo com informação nutricional, data de validade e lote. Pacotes com 500 
gr. 

200 Pct c/ 500 gr 

4,72 944,00 

66.  Mortadela de frango: mortadela de frango, resfriada, unidades de 1kg 

embalados em sacos plásticos a vácuo; deverá constar data de fabricação, 
prazo de vencimento, nº do registro do órgão fiscalizador, nº do lote, data de 
validade de no mínimo três meses 20 a contar da data de entrega da 
mercadoria. Selo de Inspeção Federal (SIF) 

80 Unid c/ 1 Kg 

12,90 1031,73 

67.  Mucilon Arroz – lt: á base de arroz embalada em latas de 400g, contendo 
farinha de arroz, açúcar, amido, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de 
sódio dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina c, 
niacina, vitamina e, ácido pantotênico, vitamina a, vitamina b1, vitamina b6, 
ácido fólico, vitamina d) e aromatizante vanilina. Prazo de validade mínima de 6 
meses. 

50 Latas c/ 400 Gr 

12,00 600,00 

68.  MucilonMulti Cereais – lt: a base de cereais embalado em latas de 400g, 
contendo farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, farinha 
de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de arroz, sais minerais 
(carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico, fumarato ferroso, sulfato de 
zinco), vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina e, ácido pantotênico, vitamina a, 
vitamina b1, vitamina b6, ácido fólico, vitamina d) e aromatizante vanilina. . 
Prazo de validade mínima de 6 meses. 

50 Latas c/ 400 gr 

12,67 633,33 

69.  Noz moscada: embalagem de polietileno transparente contendo 7 gr. Deve 
constar data de fabricação e validade. Não deverá conter umidade, odor 
desagradável, bolor e sujidades; validade de 6 meses a partir da data de 
entrega do produto 

100 Pct c/ 7 Gr  

6,86 686,00 

70.  Óleo de Soja: vegetal, refinado, isento de ranço e substancias estranhas, 
isento de gorduras trans e rico em vitamina, embalado em garrafas, embalagem 
primaria de 900ml, validade de 150 dias da entrega do produto. 

800 Emb. c/ 900 ml 

8,96 7165,33 

71.  Orégano desidratado: embalagem de polietileno transparente contendo 100 
gr. Deve constar data de fabricação e validade. Não deverá conter umidade, 
odor desagradável, bolor e sujidades; validade de 6 meses a partir da data de 
entrega do produto 

200 Pct c/ 100 gr 

11,48 2296,00 

72.  Polvilho azedo: polvilho tipo azedo, coloração branca, isento de sujidades,com 
validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. Embalagem de 500 
gr. 

200 Pct c/ 500 gr   

6,13 1226,00 

73.  Polvilho doce: fabricado a partir de matérias-primas sãs. Produto livre de 
matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Pacote de 
polietileno atóxico, resistente, contendo peso líquido de 500g. Prazo de 
validade de 6 meses à partir da data entrega. 

200 Pct c/ 500 Gr 

5,60 1120,00 

74.  Sagu: tipo I, embalagem de 500 gr com ausência de umidade; isento de 
sujidades, parasitas e larvas as embalagens devem conter informações 
nutricionais e validade mínima de 6 meses à partir da data de entrega. 

150 Pct c/ 500 gr 

5,79 869,00 

75.  Sal: refinado, iodado, embalagem transparente e resistente de material de 
polietileno atóxico de 1 kg. Deve conter data de validade e 
fabricação na embalagem. Validade 12 meses a partir da 
data de entrega do produto 

320 Pcts c/ 1 Kg 

3,00 958,93 

76.  Salsicha bovina: Tipo Hot Dog, produto a base de carne bovina com 

condimentos triturados e cozidos. As embalagens devem conter especificações 
do produto conforme a legislação vigente e seguir os padrões microbiológicos 
estabelecidos pela ANVISA. 

400 Kg 

15,80 6320,00 

77.  Trigo para quibe: Embalagem plástica saco de polietileno atóxico, resistente, 
termossoldado, produto de boa qualidade , validade de 3 meses a partir da data 
de entrega. Embalagem de 500 gr. 

140 Pcts c/ 500 gr 

6,78 949,67 

78.  Vinagre de vinho tinto: Produzido da fermentação do vinho tinto. Produto 
translúcido e de cor, sabor e odor característico. Frascos plásticos de 
aproximadamente 750 ml, devidamente rotulados, de acordo com a legislação 
vigente. Validade mínima de 6 meses à partir do prazo de entrega. 

400 Emb. c/ 750 ml 

4,75 1900,00 



79.  Vinagre branco: Produto translúcido e de cor, sabor e odor característico. 
Frascos plásticos de aproximadamente 750 ml, devidamente rotulados, de 
acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 6 meses à partir do prazo 
de entrega. 

100 Emb. c/ 750 ml 

4,13 412,67 

80.  Abacaxi in natura: boa qualidade, livre de agrotóxicos e impurezas, próprio 
para consumo. 

400 Unid 
7,86 3.145,33 

81.  Abobrinha in natura: boa qualidade, livre de agrotóxicos e impurezas, própria 
para consumo. Com tamanho médio e coloração uniforme, isento de partes 
amolecidas ou murchas. 

620 Kg 
6,50 4.030,00 

82.  Alho in natura: boa qualidade, livre de agrotóxicos e impurezas, própria para 
consumo. Com tamanho médio e coloração uniforme, isento de partes 
amolecidas ou murchas. 

210 Kg 
20,60 4.325,30 

83.  Batata inglesa in natura: boa qualidade, livre de agrotóxicos e impurezas, 

própria para consumo. Com tamanho médio e coloração uniforme, isento de 
partes amolecidas ou escuras. 

2000 Kg 
5,55 11.106,67 

84.  Batata salsa: boa qualidade, livre de agrotóxicos e impurezas, própria para 
consumo. Com tamanho médio e coloração uniforme, isento de partes 
amolecidas ou escuras. 

300 Kg 
12,13 3.638,00 

85.  Cebola in natura: boa qualidade, livre de agrotóxicos e impurezas, própria para 
consumo. Com tamanho médio e coloração uniforme, isento de partes 
amolecidas ou murchas. 

1000 Kg 
4,26 4.260,00 

86.  Cenoura: boa qualidade, livre de agrotóxicos e impurezas, própria para 
consumo. Com tamanho médio e coloração uniforme, isento de partes 
amolecidas ou escuras. 

800 Kg 
4,26 3.410,67 

87.  Laranja in natura: boa qualidade, livre de agrotóxicos e impurezas, própria 
para consumo, devendo ser com tamanho médio e coloração uniforme, isento 
de partes amolecidas ou murchas. 

4000 Kg 
3,96 15.840,00 

88.  Maçã in natura: boa qualidade, livre de agrotóxicos e impurezas, própria para 

consumo, devendo ser de tamanho médio e coloração uniforme, isento de 
partes amolecidas, murchas ou apodrecidas. 

4000 Kg 
8,93 35.706,67 

89.  Manga in natura: boa qualidade, livre de agrotóxicos e impurezas, própria para 
consumo. Com tamanho médio e coloração uniforme, isento de partes 
amolecidas ou murchas ou apodrecidas. 

400 Kg 
4,79 1.917,33 

90.  Mamão in natura: boa qualidade, livre de agrotóxicos e impurezas, próprio 
para consumo. Com tamanho médio e coloração uniforme, isento de partes 
amolecidas ou murchas ou apodrecidas. 

2000 Kg 
10,29 20.580,00 

91.  Melão in natura: boa qualidade, livre de agrotóxicos e impurezas, próprio para 
consumo. Com tamanho médio e coloração uniforme, a  casca deve ser isenta 
de partes amolecidas ou murchas. 

1500 Kk 
6,13 9.195,00 

92.  Melancia: boa qualidade, livre de agrotóxicos e impurezas, própria para 
consumo. Com tamanho médio e coloração uniforme, isento de partes 
amolecidas ou murchas. 

2000 Kg 
2,51 5.026,67 

93.  Pimentão verde in natura: boa qualidade, livre de agrotóxicos e impurezas, 

próprio para consumo.  Casca lisa e brilhante, não pode estar murcho. Com 
tamanho médio e coloração uniforme. Livre de sujidades, isenta de parte 
pútridas   

50 Kg 

9,93 496,33 

94.  Repolho verde: boa qualidade, livre de agrotóxicos e impurezas. 

200  kg 

4,43 886,00 

95.  Tomate in natura: boa qualidade, livre de agrotóxicos e impurezas, própria 
para consumo. Com tamanho médio e coloração uniforme, isento de partes 
amolecidas ou murchas e rachaduras.  

2000 Kg 
6,93 13.860,00 

96.  Carne moída: de 1ª qualidade, congelada, limpa, sem gordura, sem ossos, 
com aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor: própria da 
espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, odor; próprio, tipo de 
corte: moída, embaladas em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não 
violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do 
consumo. A embalagem deve conter 3 kg de produto a qual deve constar 
especificadamente o local de origem do produto, peso, data de embalagem e 
data de vencimento, registro no Ministério da Agricultura (SIF, IMA OU SIM). 
Deverá ser transportado em carro refrigerado ou caixas isotérmicas conforme 
exigência e legislação vigente da secretaria da saúde.   

1000 Kg 

34,63 34.633,33 

97.  Carne moída: de 2ª qualidade, congelada, limpa, sem gordura, sem ossos, 

com aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor: própria da 
espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, odor; próprio, tipo de 
corte: moída, embaladas em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não 
violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do 
consumo. A embalagem deve conter 3 kg de produto a qual deve constar 
especificadamente o local de origem do produto, peso, data de embalagem e 
data de vencimento, registro no Ministério da Agricultura (SIF, IMA OU SIM). 
Deverá ser transportado em carro refrigerado ou caixas isotérmicas conforme 
exigência e legislação vigente da secretaria da 

2300 kg 

29,96 68.915,67 

98.  Carne Músculo Picado: Carne bovina tipo músculo, picada, de 1ª qualidade, 
congelado ou resfriado, em cubos de 3 cm²,, limpa, sem gordura, sem ossos, 
com aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor: própria da 
espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, odor; próprio. Embaladas 
em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que 
garanta a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem 
deve conter 3 kg de produto a qual deve constar especificadamente o local de 
origem do produto, peso, data de embalagem e data de vencimento, registro no 
Ministério da Agricultura (SIF, IMA OU SIM). Deverá ser transportado em carro 
refrigerado ou caixas isotérmicas conforme exigência e legislação  
 

2400 Kg  

29,63 71.112,00 



99.  Carne bovina s/ osso coxão mole Carne bovina,, de 1ª qualidade, congelado 
ou resfriado, em bifes,, limpa, sem gordura, sem ossos, com aspecto: próprio 
da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor: própria da espécie, sem 
manchas esverdeadas ou pardacentas, odor; próprio. Embaladas em saco 
plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a 
integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deve conter 
3 kg de produto a qual deve constar especificadamente o local de origem do 
produto, peso, data de embalagem e data de vencimento, registro no Ministério 
da Agricultura (SIF, IMA OU SIM). Deverá ser transportado em carro refrigerado 
ou caixas isotérmicas conforme exigência e legislação. 

1500 Kg 

43,60 65.395,00 

100.  Carne suína c/ osso tipo bisteca: de  qualidade, congelada, limpa, com 
aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor: própria da 
espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, odor; próprio, tipo de 
corte: em bisteca, embaladas em saco plástico transparente e atóxico, limpo, 
não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do 
consumo. A embalagem deve conter 3 kg de produto a qual deve constar 
especificadamente o local de origem do produto, peso, data de embalagem e 
data de vencimento, registro no Ministério da Agricultura (SIF, IMA OU SIM). 
Deverá ser transportado em carro refrigerado ou caixas isotérmicas conforme 
exigência e legislação vigente da secretaria da saúde. 

2000 Kg 

21,26 42.526,67 

101.  Carne suína picada sem gordura: de 1ª qualidade, congelada, limpa, com 
aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor: própria da 
espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, odor; próprio, tipo de 
corte: picada em cubos de 4cm x 4cm, embaladas em saco plástico 
transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a 
integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deve 
conter 3 kg de produto a qual deve constar especificadamente o local de 
origem do produto, peso, data de embalagem e data de vencimento, registro 
no Ministério da Agricultura (SIF, IMA OU SIM). Deverá ser transportado em 
carro refrigerado ou caixas isotérmicas conforme exigência e legislação 
vigente da secretaria da saúde. 

1000 Kg  

20,16 20.163,33 

102.  Coxa e sobre-coxa de frango: congelada com adição de água de no máximo 
6%. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e 
larvas. . Embalagens individualizadas em pacotes de polietileno sem a 
presença da sambiqueira. O transporte deverá preservar as características do 
alimento congelado. A embalagem deve constar especificadamente o local de 
origem do produto, peso, data de embalagem e data de vencimento, registro no 
Ministério da Agricultura (SIF, IMA OU SIM).. Deverá ser transportado em carro 
refrigerado ou caixas isotérmicas conforme exigência e legislação vigente da 
secretaria da saúde.   

3500 Kg 

10,76 37.671,67 

103.  Carne de frango filé/ peito: sem osso e sem pele, de primeira qualidade, 
congelada, não amolecido e nem pegajosa, cor própria, sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasito e 
larvas. Com registro do órgão competente (SIM, CISPOA OU SIF). O produto 
deve constar especificadamente o local de origem do produto, peso, data de 
embalagem e data de vencimento. Deverá ser transportado em carro 
refrigerado ou caixas isotérmicas conforme exigência e legislação vigente da 
secretaria da saúde.  

1000 Kg  

21,18 21.183,33 

104.  Filé de Tilápia: filé de tilápiade 1ª qualidade, sem pele, sem couro, espinhas ou 
escamas, in natura, congelado em pacotes de 400g, com validade de 1 ano e 
temperatura de conservação de no mínimo -18° c. Pacotes acomodados em 
caixas de papelão em perfeitas condições estruturais, padronizadas e lacradas. 
O produto deverá ser isento de substâncias estranhas que sejam impróprias ao 
consumo e que alterem suas características naturais. Os pacotes deverão ser 
rotulados conforme legislação vigente, contendo a data de processamento e 
validade, o nº de registro no órgão competente e os valores nutricionais.  

1000 kg 

36,16 36.163,33 

105.  Ovos: ovo de galinha , em dúzias, de granja, novo, tamanho médio,  

acondicionados em cartelas, não pode estar com casca quebrada ou trincada, 
de 1ª qualidade.   

1000 Dúzias  

7,59 7.593,33 

106.  Queijo Mussarela: Queijo mussarela. Embalagem com dados de identificação, 
data de fabricação e de validade, peso liquido e registro no Ministério da Saúde 
e/ou Agricultura. Deverá ser transportado em carros fechados refrigerados, em 
embalagens e temperaturas corretas (10ºc ou de acordo com o fabricante) e 
adequadas, respeitando a características do produto. De modo que as 
embalagens não se apresentem alteradas. 

400 Kg  

43,30 17.318,67 

107.  Cuca: Cuca caseira produzido de acordo com as boas práticas de  

manipulação de alimentos. Sem uso de conservantes ou outros aditivos de uso 
industrial, embalados em plástico atóxico transparente e incolor, isento de mofo 
ou bolores, odores estranhos e substâncias nocivas. A embalagem deverá 
declarar o nome do fabricante, endereço, data de fabricação e validade, 
ingredientes e/ou as informações nutricionais. 

925 Kg 

16,57 15.324,17 

108.  Pão: Pão Frances produzido de acordo com as boas práticas de  manipulação 
de alimentos. Sem uso de conservantes ou outros aditivos de uso industrial, 
embalados em plástico atóxico transparente e incolor, isento de mofo ou 
bolores, odores estranhos e substâncias nocivas 

3000 Kg 

9,99 29.980,00 

109.  Pão integral - 450 g, produzido de acordo com as boas práticas de  
manipulação de alimentos. Sem uso de conservantes ou outros aditivos de uso 
industrial, embaldos em plástico atóxico transparente e incolor, isento de mofo 
ou bolores, odores estranhos e substâncias nocivas. A embalagem deverá 
declarar o nome do fabricante, endereço, data de fabricação e validade, 
ingredientes e/ou as informações nutricionais. 

50 Unidades  

9,65 482,33 

110.  Pão de cenoura: produto embalado em sacos plásticos em unidades de 700 Gr 
cada. Deve ser entregue em sacos plásticos transparentes não reaproveitados 

500 Unidades  
15,25 7.625,00 

111.  Pão de milho : produto embalado em sacos plásticos em unidades de 700 Gr 
cada. Deve ser entregue em sacos plásticos transparentes 

200 Unidades  
14,01 2.802,67 

112.  Pão de leite: Unidades de 50 gr cada. Produzido de acordo com as boas 500 Kg  16,20 8.100,00 



práticas de  manipulação de alimentos. Sem uso de conservantes ou outros 
aditivos de uso industrial, embalados em plástico atóxico transparente e incolor, 
isento de mofo ou bolores, odores estranhos e substâncias nocivas 

113.  Pão sem Glúten- pão de forma, embalagem com 350 gr, produzido de acordo 
com as boas práticas de  manipulação de alimentos. A embalagem deverá 
declarar o nome do fabricante, endereço, data de fabricação e validade, 
ingredientes e/ou as informações nutricionais. 

50 Unidades  

14,08 703,83 

114.  Grustuli fofinho: produto deve ser frito. Deve apresentar-se limpo, isento de 
substancias estranhas, embalado em bandejas de isopor, ou sacos plásticos 
transparentes, não reaproveitados, com aproximadamente 250 gr cada 
embalagem. 

200 Kg  

31,47 6.293,33 

115.  Grustuli sequinho sabor doce. Produto deve ser frito. Deve apresentar-se 
limpa, isento de substancias estranhas, embalado em bandejas de isopor, ou 
sacos plásticos transparentes, não reaproveitados, com aproximadamente 
250 gr cada embalagem. 

200 Kg 

31,80 6.360,00 

116.  Papel Alumínio: rolos com 30 cm X 100m  30 Rolos  51,95 1.558,60 

117.  Sacos plásticos 14X 35: sacos com 100 unidades cada 100  Sacos  28,66 2.865,67 

118.  Pacote amarilho fechos plásticos:   1 Kg  36,63 36,63 

119.  Luvas de vinil sem amido: Tamanhos P e M, tranparente. Dispenser contendo 
100 unidades. 

10  Caixas com 100 
unidades/ cada 

42,26 422,63 

120.  Toucas descartáveis TNT: cor branca. Pacotes com 100 unidades 10   Pacotes com 100 
unidades/ cada 

19,06 190,63 

121.  Leite sem lactose: Alimento em pó isento de lactose enriquecido de vitaminas 
e minerais. Em lata de 400 g de folha de flandres e verniz sanitário. Validade de 
12 meses há partir da data de entrega. 

12 Latas c/ 400 Gr 

31,33 375,96 

122.  Leite em pó infantil 1: Leite em pó  infantil modificado do tipo Nan 1 ou 
Nestogeno 1. (0 a 6 meses.) latas com 800gr. Validade de 12 meses há partir 
da data de entrega. 

15 Latas c/ 800 gr 

38,82 582,35 

123.  Leite em pó infantil 2: Leite em  pó infantil modificado do tipo Nan 2 ou 
Nestogeno 2. ( a partir de 6 meses). Latas com 800 Gr. Validade de 12 meses 
há partir da data de entrega. 

120 Latas c/ 800 gr 

36,84 4.421,2 

124.   Polpa   de   fruta:   Polpa   de   fruta   congelada, embalada em 
embalagens plásticas não reaproveitáveis.  Cada embalagem deve conter 200 gr 
de polpa congelada. Rotulada conforme legislação vigente contendo o número 
de registro no órgão competente (MAPA). 

400 Unid  

3,02 1.209,33 

125.  Suco de uva concentrado: Garrafa com 500 ml, com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, prazo de validade e de acordo com as Normas 
e/ou Resoluções da Anvisa/MS. O produto deverá ter registro no ministério da 
Agricultura e/ou ministério da Saúde. 

500 Unid  

7,08 3.540,00 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO 02 - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

                                    
 

   Processo nº 168/2021 - (MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) 
 

 REGISTRO DE PREÇOS - ATA Nº ....... 
PREGÃO Nº 168/2021 

 
  Aos ......... dias do mês de .............. de......, o Município de Cruzeiro do Iguaçu, inscrito 
no CNPJ/MF sob o nº 95.589.230/0001-44, com sede na cidade de Cruzeiro do Iguaçu, Estado 
do Paraná, na Avenida Treze de Maio, 906 - centro, doravante denominado Prefeitura, 
representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor ..............., nos termos do art. 15 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações e do Decreto Federal nº 7892/2013, em face da 
classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletronico nº 168/2021, por deliberação 
do Pregoeira, devidamente homologada e publicada no jornal Oficial do Município de Cruzeiro 
do Iguaçu, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, 
observadas as condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que 
se seguem. 
 

................................................, sediada na ..............................., nº......., na cidade de 

................., Estado do ................, inscrita no CNPJ sob o nº ............................ e Inscrição 
Estadual sob o nº..................., doravante designada CONTRATADA, neste ato 
representada por seu ..... Sr. ............................., portador do RG nº .......................... e do 
CPF nº ........................ 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para futura e eventual de aquisição de 
alimentos que serão destinados à alimentação escolar da rede municipal de ensino, conforme 
descrito no Anexo I, por um período de 12 (doze) meses, conforme edital e proposta que ficam 
fazendo parte integrante deste instrumento. 
Descrição:   

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR  
Os preços dos produtos estão registrados na tabela acima, perfazendo um total de R$ 
...........(....................).    
Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações 
com a Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta 
hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do § 
4º do artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS 
O presente contrato terá vigência de ......, a partir de sua assinatura, podendo, a critério do 
Contratante, mediante aditivo, ser prorrogado em caso de ocorrência de qualquer dos motivos 
constantes no § 1º do art. 57, da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO  
O fornecimento dos produtos obedecerá à conveniência e as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Cruzeiro do Iguaçu. 
A Secretaria Municipal de Finanças, através do Departamento de Compras, efetuará seus 
pedidos a Detentora da Ata através de Requisição de Compra, mediante comprovante de 
recebimento, o qual deverá conter no mínimo: 
a) número da Ata;  
b) número da Licitação;  
b) identificação da empresa; 
c) número do item e descrição;  
d) quantidade;  
d) valor constante da Ata;  



e) data  
f) nome e assinatura do solicitante.  
Os produtos deverão atender rigorosamente as especificações exigidas pela Prefeitura. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E GARANTIA 
Os produtos, objeto desta licitação deverão ser entregues nos locais indicados (sem ônus de 
entrega), mediante autorização do Departamento de Compras e poderão ser fiscalizadas por 
funcionário designado pela Administração. 
A empresa vencedora deverá atender as solicitações do Departamento de Compras no prazo 
máximo de ............ dias, contados do momento do recebimento da requisição de compras dos 
produtos. 
Comprovado que o produto fornecido não corresponde às especificações constantes na 
proposta ou apresente algum defeito, será o mesmo devolvido ao contratado, obrigando-
se este a substituí-lo no prazo máximo de 03 (três) dias, sem qualquer ônus para a 
Administração e sem prejuízo das sanções previstas no presente edital. 
Os produtos desta licitação deverão ser de primeira qualidade.  

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 
Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias, contados a partir da entrega do objeto, desde 
que o mesmo esteja de acordo com o solicitado pela Administração, e acompanhado da 
respectiva Nota Fiscal, FGTS e INSS.  
O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das obrigações 
assumidas decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal nº 
8.666/93. 
As notas fiscais deverão ser entregues no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal 
de Cruzeiro do Iguaçu.  
As notas fiscais, após aceitas pelo Departamento de Compras, serão encaminhadas ao Setor 
empenho para providências e posterior pagamento.  
O faturamento deverá ser feito através de nota fiscal da empresa que participou da licitação e 
deverá conter: 

A modalidade e o número da Licitação; 
O número da Ata e da Requisição de Compras; 
Se a empresa for optante do Simples Nacional, deverá constar na Nota Fiscal. 

A data para entrega das Notas Fiscais será até o dia 15 de cada mês, após esta data, deverão 
ser encaminhadas a partir do primeiro dia do mês subsequente. 
O município receberá apenas notas fiscais emitidas eletronicamente, conforme legislação 
vigente, exceto para prestação de serviços.  
As empresas com sede em outros Estados que ainda não se adequaram ao sistema de Notas 
eletrônicas, poderão emiti-las conforme legislação vigente no Estado sede. 
As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá 15 
(quinze) dias após a data da sua reapresentação. 
Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da 
CONTRATADA relativamente à execução do contrato, recaindo sobre a mesma as penalidades 
previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 
Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por 
conta dos recursos constantes na Lei Orçamentária vigente.
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Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá à conta 
de dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
Caberá ao(a) Sr(a) ............................(*) portador(a) do R.G. sob nº ................ e inscrito(a) no 
CPF/MF sob nº ................, representante da CONTRATADA, a responsabilizar-se por:  (* 
nome indicado no termo de indicação do responsável) 
Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua 
realização. 
Reportar-se ao fiscal de contrato quando necessário, adotando as providências pertinentes 
para a correção das falhas detectadas. 
Fica credenciado pela Administração do Município, para fiscalização do contrato, bem como 
prestar toda assistência e orientação que se fizerem necessárias, o servidor: 
.........................., Fone (46) ........, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a 
correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não 
sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para 
aplicação das penalidades cabíveis. 
A fiscalização para cumprimento da presente Ata, por parte da Prefeitura, poderá ser 
alterada, a qualquer tempo, mediante autorização da Prefeitura e posterior comunicação à 
CONTRATADA. 

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS 
O Departamento de Compras, na qualidade de gerenciador da Ata de Registro de Preços, 
monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos e avaliará o mercado 
constantemente, podendo rever os preços registrados a qualquer tempo, convocando os 
fornecedores para negociar os valores nos termos do art.17 do Decreto 7892/2013, 
combinado com o disposto no art. 65 da Lei 8.666/93.  
Os preços registrados serão confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade 
com os praticados no mercado e assim controlados pela Administração. 

A Administração Municipal, no caso de comprovação dos preços registrados serem maiores 
que os vigentes no mercado, convocará (ao) o(s) signatário(s) da Ata de Registro de Preços 
para promover a renegociação dos preços de forma a torná-los compatíveis com os de 
mercado. 

Em caso de recusa do(s) signatário(s) da Ata em aceitar a renegociação, o Município 
procederá a aquisição do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na legislação.  

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA 
A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de 
notificação judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA assista o direito a qualquer 
indenização, se esta: 
Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução da sociedade. 
Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos serviços. 
Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal nº 8.666/93. 
Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações ou prazos. 
Recusar a redução do preço ao nível dos praticados no mercado.  
O cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver: 
a) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do objeto contratado. 
b) Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do 
Contrato. 
c) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Prefeitura. 
d) Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo em 
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a 
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até 
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que seja normalizada a situação, caso em que sua decisão deverá ser comunicada por 
escrito à Administração Municipal. 
A solicitação da CONTRATADA, para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação 
das penalidades previstas nesta Ata, caso não aceitas as razões do pedido. 
A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, 
será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o 
comprovante ao respectivo processo administrativo. 
No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se, 
assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 
A recusa da licitante vencedora em retirar e devolver devidamente assinada a Ata de 
Registro de Preços importará na aplicação de multa correspondente a 10% (dez por cento) 
sobre o valor constante da proposta, nos itens que forem objeto de registro. A recusa se 
configura a partir do 5º (quinto) dia da data da notificação para retirada e devolução 
devidamente assinada.  
O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla 
defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo 
descumprimento das normas e legislação pertinentes à execução do objeto contratual que 
acarrete a rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a Prefeitura do Município de 
Cruzeiro do Iguaçu, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa contratada 
as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, sendo que em caso de multa esta 
corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 
A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do licitante por 
eventuais perdas e danos causados ao Município de Cruzeiro do Iguaçu. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 
Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas 
administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Dois Vizinhos, com preferência 
expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
              CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação 
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei 
Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste 
contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer 
que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta 
própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, 
vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento 
que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o 
equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto 
ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e 
colaboradores ajam da mesma forma. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os 
princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do 
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artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma 
legal. 
Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus 
dispositivos, o edital do Pregão Eletrônico nº 168/2021 e a proposta da detentora da Ata 
conforme estabelece a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, naquilo que não contrariar 
as presentes disposições. 
A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Pregão nº 168/2021.  
Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo 
Excelentíssimo Senhor ....................................., Prefeito, do Município de Cruzeiro do 
Iguaçu, e pelo Sr. ----------, qualificado preambularmente,  representando a Detentora da Ata 
e testemunhas. 

 
 

Cruzeiro do Iguaçu, ..... de .......... de 2021. 
 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Prefeito  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ltda 
Detentora da Ata 

(NOME) 
Representante Legal 

 
Testemunhas: 
 
_________________________________________        
________________________________________  
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ANEXO 03 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO 

1. Para comprovação da habilitação jurídica: 
a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedade por ações, dos 
documentos de eleição de seus atuais administradores; 
b) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 
c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País;  
d) declaração de idoneidade apresentada de acordo com o modelo ANEXO 04; 
e) declaração de inexistência de fatos impeditivos, ANEXO 05. 
f) declaração de inexistência de empregados menores, ANEXO 06. 
g) Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro empresa ou 
empresa de pequeno porte. (Na hipótese do licitante ser MEI, ME ou EPP), ANEXO 09. 
1. Para comprovação da regularidade fiscal:  
a) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão 
de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal e Certidão Quanto à Dívida Ativa Da União, expedida pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional, do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei; 
(deverá conter o endereço eletrônico no rodapé da página); 
b) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão 
Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do 
domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei; (deverá conter o 
endereço eletrônico no rodapé da página); 
c) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, 
do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei; (deverá conter o 
endereço eletrônico no rodapé da página); 
 d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei, consiste na apresentação de:  
CRS (Certidão de Regularidade de Situação) do FGTS. (deverá conter o endereço 
eletrônico no rodapé da página); 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT); (deverá conter o endereço 
eletrônico no rodapé da página); 
f) documento expedido pela Receita Federal, onde conste que o licitante é microempresa ou 
empresa de pequeno porte (Certidão Simplificada). A não apresentação implicará no 
decaimento do direito. 
g) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, sendo a atividade 
principal compatível com objeto da licitação; (deverá conter o endereço eletrônico no rodapé 
da página); 
h) licença sanitária atualizada. 
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa. 
A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
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ANEXO 04 – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

                               
 
                           
 
 
 
                                                         DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
 Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS N.º 
168/2021, instaurado por este município, que não estamos impedidos de licitar ou 
contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas. 
 
  Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 

 
 _______________, em __________ de ____________ de 2021. 
 
 
 
 

                  (Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente). 
(apontado no contrato social ou procuração com  poderes específicos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS.: 1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO 05 – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS  

 
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2021 
 
 
 
 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (000), sediada (Endereço Completo) , declara, sob as 
penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
(Local e Data) 
 
 
 
 
______________________________________________ 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO 06 – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES 

 
 
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2021 
 
 
 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não 
possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei 
Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93. 
 

(Local e Data) 
 
 
 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS.: 1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada com o número    do CNPJ. 
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar 
essa condição. 
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ANEXO 07 - CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO 

 
Ao Município de Cruzeiro do Iguaçu – Pr. 
Prezados Senhores, 
 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº168/2021 – Carta-Proposta de 

Fornecimento. 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens discriminados, conforme Anexo 
01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 
1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
  RAZÃO SOCIAL: 
  CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL 
  
  REPRESENTANTE E CARGO: 
  CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:  
  ENDEREÇO e TELEFONE: 
  AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 
  ENDEREÇO ELETRÔNICO 
 
2.  CONDIÇÕES GERAIS 
2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a 

presente licitação. 
 PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 
Deverá ser cotado, preço unitário e total do Item, de acordo com o Anexo 01 do Edital. 
No valor apresentado serão considerados no máximo (02) dígitos após a vírgula sendo 
os demais desconsiderados; 

 A proposta terá validade mínima de 90 (noventa) dias, a partir da data de abertura do 
pregão. 
A entrega dos medicamentos deverá ser após emissão Autorização/Solicitação de 
Fornecimento de Mercadoria, prazo máximo não superior a 10 (dez) dias úteis, sem custos 
adicionais de frete. 

PROPOSTA: R$ (Por extenso) 
2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno 

fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados 
separados e incidentes sobre o fornecimento.  

 
LOCAL E DATA 
 
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE 
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(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 08 – PROCURAÇÃO – Nomeação de representante Legal 

 
 
 
TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS 
DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIAÇÃO DE 
OPERAÇÕES   
 

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica) 

Nome:(Razão Social) 

Endereço: 

Complemento Bairro: 

Cidade: UF 

CEP: CNPJ/CPF: 

Inscrição estadual: RG 

Telefone comercial: Fax: 

Celular: E-mail: 

Representante legal: 

Cargo: Telefone: 

Ramo de Atividade: 

 
1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua 
adesão ao Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade 
com as disposições que seguem. 
2. São responsabilidades do Licitante: 
i. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de 
negócios dos quais venha a participar; 
ii. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos 
editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; 

iii. observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e 
nas demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões 
do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento; 

iv. designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, 
conforme Anexo I; e 

v. pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 
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3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o 
pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento Sistema 
Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.  
 
4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária 
referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV 
do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões.    
 
5. (cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador 
outorga plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 
653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo e 
representá-lo nos negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de 
Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para 
tanto: 
 
I. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital; 
II.  apresentar lance de preço; 
III. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo Pregoeira; 
IV. solicitar informações via sistema eletrônico; 
V. interpor recursos contra atos do Pregoeira; 
VI. apresentar e retirar documentos; 
VII. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos; 
VIII. assinar documentos relativos às propostas; 
IX. emitir e firmar o fechamento da operação; e 
X. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente 

mandato, que não poderá ser substabelecido. 
 

Corretora:  

Endereço:  

CNPJ:  

 
6. O presente Termo de Adesão é válido até __/__/____, podendo ser rescindido ou 
revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo 
das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios 
em andamento.  
 
Local e data: _____________________________________________________________ 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
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Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações 

da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto) 
Indicação de Usuário do Sistema  

 

Razão Social do Licitante: 

CNPJ/CPF: 

Operadores 

1 Nome: 

 CPF:  Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

2 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

 RESPONSAVEL FINANCEIRO 

3 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

 
O Licitante reconhece que: 
 
i. a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são 

de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por 
eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido; 

ii. o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, 
mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; 

iii.   perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser 
comunicada imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e 

iv. o Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações 
efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como 
firmes e verdadeiros; e 

v. o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da 
Bolsa, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA.   

 
 
Local e data: _____________________________________________________________ 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
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ANEXO 09 – Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de 
Micro empresa ou empresa de pequeno porte. (Na hipótese do licitante ser MEI, ME ou 
EPP) 

 
 
(Nome da empresa), CNPJ / MF nº......., sediada (endereço completo) Declaro (amos) para 
todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de 
Pregão, que estou (amos) sob o regime de MEI,ME/EPP , para efeito do disposto na LC 
123/2006 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 

Local e data 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
Nome e nº da cédula de identidade do declarante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


