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MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 002/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 019/2021 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 

REGISTRO DE PREÇO 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA, no uso de 

suas atribuições, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 10 horas, do dia 

24 do mês de Março  do ano de 2021, na sala de reuniões do  Departamento de Compras e 

Licitações da Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra, localizada na Avenida 24 de 

Janeiro, n° 853 se reunirão a pregoeira e a equipe de apoio, designados pela Portaria nº 2867-

2021, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a 

contratação de empresa para aquisição de cestas básicas, conforme  descrito no item 1, 

processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, e da Lei 

Federal nº 8.666, de 21/06/1993. As informações bem como o Edital encontram-se a disposição 

dos interessados das 08h00min às 14h00min, no Centro Administrativo Municipal –Setor de 

Licitações e no endereço eletrônico: http://www.saomartinhodaserra.rs.gov.br . 

 

Esta licitação é exclusiva à participação para Microempresa, Empresa de Pequeno 

Porte e Microempreendedor Individual, em virtude das alterações contidas no Art. 48, Inc. I, da 

Lei Complementar nº 147/2014, sendo que a empresa deverá apresentar, fora dos envelopes, na 

data mencionada no preâmbulo 2 deste edital, declaração de que se enquadra como 

Microempresa, Microempreendedor Individual ou Empresa de Pequeno Porte. 

 

1 – DO OBJETO: 

1.1. Registro de preço para aquisição de cestas básicas para distribuição a famílias que 

encontram-se em situação de vulnerabilidade social amparadas pela Lei Municipal nº 696/2018. 

1.2. A cotação de preços deverá atender rigorosamente às especificações estabelecidas no Anexo 

I do Edital. 

1.2.1 Os preços deverão atender rigorosamente até o valor máximo estimado em edital. Será 

motivo de desclassificação do item, cotações cujos valores sejam superiores ao preço médio 

estimado. 

1.3. Na proposta os licitantes deverão sob pena da desclassificação do item ou da proposta, 

OBRIGATORIAMENTE indicar as marcas dos produtos ofertados, vinculando-se a esta para o 

caso de ser vencedor do certame. 

 

http://www.saomartinhodaserra.rs.gov.br/
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2 – DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  

2.1 – Para participação do certame, o licitante, além de atender ao disposto no item 07 (sete) 

deste edital, deve apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes 

distintos, lacrados, não transparentes, sobrescritos com os dizeres abaixo indicados, além da 

razão social e endereço completo atualizado bem como declaração dando ciência de que 

cumprem plenamente os requisitos de habilitação, em conformidade com inciso VII do art. 4º da 

Lei Federal 10.520/2002. 

 

Município de São Martinho da Serra Município de São Martinho da Serra 

Pregão Presencial nº. 002/2021                                                           Pregão Presencial nº. 002/2021                                                          

Processo Administrativo nº 019/2021 Processo Administrativo nº 019/2021 

Envelope nº. 01 – Proposta                                                               Envelope nº. 02 – Documentação                                                               

Proponente: (nome completo da empresa) Proponente: (nome completo da empresa) 

 

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

3.1 – O licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, das 09h30min até 

às 09h50min do dia 24 do mês de Março de 2021, diretamente ou através do seu representante 

legal que, devidamente identificado e credenciado por meio legal, será o único admitido a 

intervir no procedimento licitatório, com poderes para formulação de ofertas e lances verbais e 

para a prática dos demais atos do certame, no interesse do representado. 

3.2 – A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes. 

3.3 – O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

a) Se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser 

apresentada cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; 

em se tratando de sociedade comercial, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documento de eleição de seus administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato 

constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização, no qual estejam 

expressos seus poderes para prática de todos os demais atos inerentes ao certame; no caso de 

empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado. 

b) se representante legal, deverá apresentar: 

b.1) Instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante 

devidamente reconhecida, em que conste o nome da empresa outorgante, bem como de todas as 
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pessoas com poderes para a outorga de procuração, e também o nome do outorgado constando 

ainda, a indicação de amplos poderes para dar lance (s) em licitação pública. 

b.2) Termo de credenciamento (conforme Anexo IV deste edital) outorgados pelos 

representantes legais do licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para 

formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Em 

ambos os casos (b.1 ou b.2), deverão ser acompanhados do ato de investidura do outorgante 

como dirigente da empresa. 

b.3) É obrigatória a apresentação do documento de identidade do representante legal a ser 

credenciado; 

3.4. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 

credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o 

documento para fins deste procedimento licitatório. 

3.5. Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer é obrigatório à 

presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

c) Apresentar declaração que atende aos requisitos do art.3º da Lei Complementar nº123/2006, 

para fazer jus aos benefícios previstos na referida lei. 

 

OBS: Todos os documentos, exigidos para o credenciamento, deverão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou funcionário desta 

administração. A autenticação por funcionário público desta administração somente será 

realizada até trinta minutos antes do horário de credenciamento, as vistas do documento 

original. 

 

4 – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

4.1. No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença dos licitantes e 

demais pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os 

envelopes:  

Nº. 01 – Da Proposta. 

Nº. 02 – Da Documentação. 

4.2. Uma vez encerrado o prazo para entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 

participação de nenhum licitante retardatário.  

 

5 – PROPOSTA DE PREÇO: 
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5.1. A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado, em folhas sequencialmente 

numeradas e rubricadas, sem rasura, ressalvas ou entrelinhas, redigidas em linguagem clara, 

sendo a última, datada e assinada pelo representante legal da empresa, preferencialmente nos 

moldes sugeridos no Anexo III deste edital, e deverá conter: 

a) Razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax e nome da pessoa 

indicada para contato; 

b) Indicação do prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias. Na falta da 

indicação deste prazo será considerado como prazo de validade de 60 (sessenta) dias. 

 

OBSERVAÇÃO: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar 

direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que 

não for conflitante com o instrumento convocatório. 

 

5.2. Preço:  

 

a) Deve ser indicado preço unitário por cada item, bem como preço total da cesta, em moeda 

nacional, contendo, ainda, a descrição completa do produto ofertado, referenciais e marca e 

demais dados técnicos. No referido preço deverão estar incluídas quaisquer vantagens, 

abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, 

fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação; ou, ainda, despesas com 

transporte ou terceiros (entrega do material), que correrão por conta do licitante vencedor. 

b) Serão considerados para fim de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, 

duas casas decimais após a vírgula. 

c) Os preços deverão atender rigorosamente até o valor máximo estimado em edital. Será motivo 

de desclassificação do item, cotações cujos valores sejam superiores ao preço médio estimado. 

 

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

 

6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, o autor da oferta de 

valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores aquela, poderão 

fazer novos lances verbais e sucessivos, não inferiores a R$ 1,00 até a proclamação do vencedor. 

6.2. Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, 

poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem novos lances 

verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 
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6.3. No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 

anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, 

em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até 

a proclamação do vencedor. 

6.3.1. O Licitante vencedor terá o prazo de 48 horas para apresentar a planilha de preços 

atualizada de acordo com a proposta do lance final. 

6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentarem preços globais iguais, será realizado 

sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 

6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao 

licitante na ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de 

classificação. 

6.6. É vedada a oferta dos lances com vista ao empate. 

6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente 

às penalidades constantes no item 13 – DAS PENALIDADES, deste edital. 

6.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 

exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 

pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

6.9. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 

menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, negociar 

diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os 

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenada às ofertas, de acordo com o menor preço 

apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, 

comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo, motivadamente, a 

respeito. 

6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 

declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste 

Edital, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário. 

 

 

6.13. Serão desclassificadas: 
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a) As propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as que 

contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais de modo a 

ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não 

atenderem aos requisitos do item 5 deste edital; 

b) As propostas que apresentarem preços manifestadamente inexeqüíveis. 

6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no Edital. 

6.15. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 

outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na 

ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos 

interpostos. 

6.16. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 

informações acerca do objeto ser esclarecidas. 

6.17. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para 

continuação dos trabalhos devendo ficar intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes. 

 

7. DA HABILITAÇÃO: 

Para fins de habilitação nesse Pregão, o licitante deverá apresentar dentro do envelope Nº. 02, os 

documentos de habilitação: 

 

7.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

7.1.1 Cédula de Identidade; 

7.1.2 Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

7.1.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

7.1.4 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício;  

7.1.5 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

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

competente, quando a atividade assim o exigir. 

7.1.6 Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal: Declaração 

assinada pelo representante legal da licitante de que está cumprindo o disposto no inciso XXXIII 
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do artigo 7º da Constituição Federal, na forma da Lei nº 9.854/99, conforme modelo do Decreto 

nº 4.358/02. 

7.1.7 Declaração que não emprega funcionário público; 

7.1.8 Declaração que não possui vínculo com a Administração; 

7.1.9 Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, do documento referidos no 

item 7.1, a empresa que já os houver apresentado no momento do credenciamento, previsto item 

3 deste edital. 

 

7.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

7.2.1 Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas (CNPJ); 

7.2.2 Prova de regularidade com a Fazenda Federal; 

7.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

7.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do licitante e do Município 

de São Martinho da Serra; 

7.2.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

7.2.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de 

Débitos Trabalhistas com efeito de negativa; 

7.2.7 Alvará de vigilância sanitária. 

7.3. Para empresas cadastradas no Município, a documentação constante nos subitens 7.1.1, 7.1.2 

e 7.1.3 poderá ser substituída pelo seu certificado de registro de fornecedor – desde que seu 

objeto social comporte os objetos licitados e o registro cadastral esteja dentro do prazo de 

validade – juntamente com as negativas Municipal, INSS e FGTS. 

7.4 Os documentos relativos à fase de habilitação deverão ser originais, cópias autenticadas ou 

cópias simples acompanhadas dos originais, para verificação da autenticidade das cópias e 

posterior devolução, salvo os documentos cuja autenticidade poderá ser verificada na internet 

que poderão ser cópias simples, caso em que o(a) pregoeiro(a), se entender necessário, poderá 

diligenciar para averiguar a sua autenticidade, habilitando ou não a licitante em função desta 

diligência.  

7.4.1. Não será causa de inabilitação a mera irregularidade formal que não afete o conteúdo e a 

idoneidade do documento ou impeça o seu entendimento. Não existindo data de validade nas 

certidões e/ou nos certificados exigidos para habilitação, somente serão aceitos se com prazo de 
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expedição não superior a noventa dias ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme 

legislação do órgão expedido 

 

7.5. O envelope da documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 

30 (trinta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retira-lo, após aquele 

período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

 

8. DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

8.1. Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:  

8.1.1 Em até 30 (trinta) dias subsequente ao da entrega das mercadorias. 

8.2. Para fins de pagamento, a licitante vencedora, após a homologação, deverá informar na nota 

fiscal, o banco, nº da agência e o nº da conta bancária na qual será realizado o depósito 

correspondente. A referida conta deverá estar em nome da licitante vencedora pessoa jurídica. 

8.2.1 O pagamento fica condicionado aprovação da secretaria de Assistência Social. 

8.3. Origem dos recursos: 

As despesas decorrentes da presente Licitação, para fins de registro contábil, correrão a conta do 

Orçamento Municipal dos recursos alocados nas seguintes rubricas orçamentárias: 

 

Órgão: 07 

Unidade: 01 

Projeto/Atividade: 2059   Apoio as Atividades de Assistência Social                                                     

Elemento:3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita. 

 

9. DAS PENALIDADES 

 

9.1. A recusa pelo fornecedor em entregar o material adjudicado acarretará multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da proposta vencedora. 

9.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para entrega acarretará a multa de 0,5% (zero vírgula 

cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor 

total que foi adjudicado. 

9.3. O não cumprimento da obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez por 

cento), sobre o valor total da obrigação. 
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9.4. Nos termos do artigo 7º da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, o licitante, sem prejuízo 

das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos 

impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e 

descredenciamento do cadastro do Município, nos casos de: 

a) Ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 

b) Apresentação de documentação falsa para participação do certame; 

c) Retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 

d) Não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 

e) Comportamento inidôneo; 

f) Comprometimento de fraude fiscal; 

g) Fraudar a execução do contrato; 

h) Falhar na execução do contrato; 

9.5. Na aplicação das penalidades prevista no edital, o Município considerará, motivadamente, a 

gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo 

deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, 

caput, da Lei Federal nº. 8666/93. 

9.6. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 

9.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

10. DA ADJUDICAÇÃO 

 

10.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

10.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará o licitante e 

examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, 

assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda o edital, sendo o respectivo licitante 

declarado vencedor, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente 

para que seja obtido preço melhor. 

10.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará os 

vencedores, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes, para que manifestem a 

intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e motivada, 

importará na decadência do direito de recurso por parte do licitante. Constarão na ata da sessão 

às sínteses das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todos os demais 
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licitantes ficaram intimados para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo 

de três dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista 

imediata do processo. 

 

11. RECURSOS 

11.1. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na sessão pública do 

pregão, terá ele o prazo de (03) três dias corridos para apresentação das razões de recurso. 

11.2. Os demais licitantes, já intimados na sessão pública supracitada, terão o prazo de (03) três 

dias corridos para apresentarem contra-razões que começará a correr no término do prazo da 

recorrente. 

11.3. A manifestação na sessão pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de 

admissibilidade dos recursos. 

11.4. As razões e contra-razões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao Pregoeiro, 

no endereço mencionado no preâmbulo deste edital. 

11.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 

de recurso. 

 

12. ENTREGA E RECEBIMENTO DOS OBJETOS LICITADOS: 

 

12.1. A empresa vencedora deverá efetuar a entrega dos produtos de acordo com a 

necessidade/quantidade solicitada pela Secretaria Requerente. 

12.1.1 As mercadorias deverão ser entregues Centro de Referência- CRAS situada na Rua 07 de 

Setembro, s/n, em até 5 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. 

12.2. O atraso ou inexecução, mesmo que parcial, no cumprimento desta cláusula, ocasionará a 

aplicação das penalidades legais ao licitante vencedor. 

12.3. Verificada a não conformidade de algum dos produtos, o licitante vencedor deverá 

promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se as 

penalidades previstas nesse edital. 

12.4. A nota fiscal/fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com seu objeto. 

12.5.O Prazo de validade dos produtos não pode ser inferior a um ano, a contar da entrega. 

12.6 A responsabilidade de fiscalizar o recebimento do objeto será à Secretaria de Assistência 

Social, na qual deverá verificar a qualidade, quantidade referente aos itens do objeto, podendo 

exigir a sua substituição, quando esta não atender nos termos propostos em edital sem qualquer 

indenização pelos custos decorrentes. 
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13. DA VIGÊNCIA 

13.1 Serão de 12(doze) meses conforme créditos orçamentários anuais. 

 

14.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

14.1 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município 

revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada de fato superveniente 

comprovado ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e 

fundamentado.  

14.1.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 

contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 

tenha sido o vencedor, a do pedido de compra, sem prejuízo de demais sanções cabíveis.  

14.1.2. É facultada a Comissão de Licitações, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da 

licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo. 

14.1.3. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 

fazê-lo no prazo determinado pela Comissão de Licitações, sob pena de 

desclassificação/inabilitação. 

14.1.4. 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 de sua 

proposta. 

14.1.5. As normas que disciplinam este Processo Licitatório serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse do 

Município, a finalidade e a segurança da contratação. 

14.1.6. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Licitações, com 

base na legislação vigente. 

14.1.7. A participação do proponente nesta licitação implica aceitação de todos os termos deste 

Edital; 

14.1.8. Os estabelecimentos participantes deverão atender ao disposto na legislação de alimentos 

estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Ministério da Saúde) e pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (resolução RDC nº 259/02 e 216/2004 – 

ANVISA). 

14.1.9. Os anexos fazem parte, na íntegra, deste Edital. 
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14.1.10. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte integrante:  

 

I – Termo de Referência; 

II – Modelo da proposta; 

III – Termo de Credenciamento; 

IV – Declaração que não emprega menor; 

V – Minuta do contrato 

 

14.1.10. Conforme Art. 41 e seus incisos da Lei 8.666/93 que rege esse processo, qualquer 

cidadão é parte legítima para impugnar esse edital, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco)  

dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes junto ao Departamento de Compras e 

Licitações na Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra/RS.  

 

14.1.11. Mais informações serão prestadas aos interessados no horário das 08h00min às 

14h00min , de segunda à sexta-feira, na Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra, sito 

Avenida 24 de janeiro, 853 ou pelo telefone: (55) 3277-1101/1022. 

 

São Martinho da Serra (RS), 09 de Março de 2021. 

, 

 

__________________________________ 

Robson Flores da Trindade 

Prefeito Municipal 

 

PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA 

Este processo foi analisado, sob o prisma jurídico-formal, e se acha aprovado por esta Assessoria 

Jurídica, podendo ter regular prosseguimento nos termos da Lei. 

 

 

_________________________ 

Larissa Thomé Englert Paiva 

Procuradora Jurídica 

OAB/RS: 82850 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

DO DETALHAMENTO ESPECÍFICO DOS ITENS DO  OBJETO: 

1 – DO OBJETO: 

1.2. Registro de preço para aquisição de cestas básicas para distribuição a famílias que 

encontram-se em situação de vulnerabilidade social amparadas pela Lei Municipal nº 696/2018. 

1.2. A cotação de preços deverá atender rigorosamente às especificações estabelecidas no Anexo 

I do Edital. 

1.2.1 Os preços deverão atender rigorosamente até o valor máximo estimado em edital. Será 

motivo de desclassificação do item, cotações cujos valores sejam superiores ao preço médio 

estimado. 

 

 

Item Uni Objeto / Descrição 

Quantidade Valor 

Unitário 

Estimado 

Valor 

Total 

Estimado  

 

   01 

Kg 

Açúcar,  com validade mínima de 06 

meses a partir da data de entrega; de 

origem vegetal, sacarose de cana-de-

açúcar, em embalagem plástica; 

pacote com 5 kg. 

 

      01 pct 

 

 

R$ 14,93 R$ 14,93 

 

 

 

 

 

02 

Kg 

Arroz, TIPO 1, beneficiado, de 

procedência nacional, ser de safra 

corrente. Deve-se apresentar-se 

isento de mofo, odores estranhos e de 

substâncias nocivas. Embalados em 

pacotes de 5 kg, de plástico atóxico. 

Com prazo de validade mínimo de 

seis meses a contar da data de 

entrega. Embalagem declarando a 

marca, nome e endereço do 

empacotador, prazo de validade, 

número de registro do produto no 

órgão competente e procedência. A 

embalagem primária deve ser 

transparente incolor, termosselada. 

 

 

 

 

 

01 pct 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 24,38 R$ 24,38 

 

 

 

 

kg 

Farinha de trigo, livre de sujidades, 

parasitas e larvas, produto obtido a 

partir de cereal limpo. Não poderá 
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03 

estar úmida, fermentada ou rançosa. 

Com aspecto de pó fino branco, 

cheiro e sabor próprio. A embalagem 

primária deverá declarar a marca, 

nome e endereço do fabricante, peso 

líquido, prazo de validade, lote, 

número do registro no órgão 

competente. Embalagem de 5 kg 

 

01 pct 

 

R$ 15,82 

 

R$ 15,82 

 

 

 

 

04 

kg 

Farinha de milho, livre de 

sujidades, parasitas e larvas, produto 

obtido a partir de cereal limpo. Não 

poderá estar úmida, fermentada ou 

rançosa. A embalagem primária 

deverá declarar a marca, nome e 

endereço do fabricante, peso líquido, 

prazo de validade, lote, número do 

registro no órgão competente. 

Embalagem de 1 kg. 

 

 

 

 

 

02 pcts 

 

 

 

 

 

R$ 3,83 

 

R$ 7,66 

 

 

 

 

    05 

Kg 

Feijão preto, Feijão do tipo preto, 

novo, tipo1, constituído de grão da 

mesma coloração, admitindo-se no 

Máximo 5% de mistura de outras 

classes e até 10% de mistura de 

variedade da classe cores, isento de 

matéria terrosa, parasitas, pedaços de 

grãos ardidos, brotados, chocos, 

imaturos, mofados; embalagem 

primaria saco de polietileno atóxico e 

resistente, com peso de 1kg cada. 

Validade mínima de 06 meses a 

contar da data da entrega do produto. 

 

 

 

 

 

02 pcts 

 

 

 

 

 

R$ 9,23 

 

 

 

R$ 18,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 

 

Fra

sco 

Óleo de soja REFINADO, 

procedência nacional, em garrafas 

pet de 900 ml. Embalado em 

embalagem plástica resistente, tipo 

garrafa, lacrada, transparente e 

incolor, rotulada segundo legislação 

 

 

 

02 unidade 

 

 

 

R$ 8,57 

 

 

 

R$ 17,14 
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vigente, declarando marca, nome e 

endereço do fabricante  

 

 

 

07 

Litr

o 

 Leite, em embalagens de 1 litro, 

desprovido de impurezas e seguro de 

contaminação, cor branca, aroma e 

sabor característicos, contendo rótulo 

de informação nutricional, data de 

fabricação e prazo de validade de no 

mínimo 2 meses após a entrega. O 

fornecedor se responsabiliza pela 

troca do produto quando não 

atendida às solicitações. 

 

 

 

 

03 litros 

 

 

 

 

R$ 4,01 
R$ 12,03 

 

 

08  

Kg 

Sal refinado, iodado; com data de 

fabricação e prazo de validade de no 

mínimo 24 meses; deve ser 

registrado no Ministério da 

Agricultura; pacote de 1 kg em saco 

plástico transparente. 

 

 

       01 kg 

 

 

R$ 1,80 R$ 1,80 

 

 

 

 

 

09 

 

kg 

Achocolatado, em pó instantâneo. 

Enriquecido com vitaminas, 

contendo tabela nutricional. 

Ingredientes: açúcar, cacau em pó, 

minerais, maltodextrína, vitaminas, 

emulsificante lecitina de soja, 

antioxidante ácido ascórbico e 

aromatizante. Contém glúten e 

contém traços de leite. Embalagem 

econômica (embalagem plástica) de 

400g. Validade mínima de 6 meses a 

partir da data de entrega 

 

 

 

 

 

01 unidade 

 

 

 

 

 

R$ 4,80 R$ 4,80 

 

 

10 
kg 

Sabão em pó, floral, biodegradável, 

para limpeza em geral, caixa com 

500 kg. 

 

 

01 pct 

 

R$ 6,86 
R$ 6,86 
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11 

Un 

Creme dental, Fornecimento de 

tubos ou bisnagas de 90 gramas 

contendo creme dental com flúor em 

150 ppm disponível, estável e 

reativo, apresentando PH de 6 a 11, 

fluidez tal que não escorra para fora 

da embalagem e não sofra 

ressecamento ou endurecimento na 

ponta do tubo, embalados em tubos e 

bisnagas plásticas providas de tampa 

também plásticas que permita o 

controle de escape do produto e com 

vedação perfeita, trazendo 

externamente dados de identificação 

do fabricante, procedência, número 

de lote, validade, número de registro 

do Ministério da Saúde e selo da 

Associação Brasileira de 

Odontologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 unidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 3,78 R$3,78 

 

 

 

12 

kg 

Macarrão com ovo, embalagem 

plástica de 1kg, atóxica, íntegra, bem 

fechada, rótulo contendo 

identificação do produto, 

informações nutricionais, peso, data 

de fabricação e prazo validade de no 

mínimo 5 meses. Deverá apresentar 

bom estado de conservação, isenta de 

fermentação, mofo, odores estranhos 

e substâncias nocivas à saúde. 

 

 

 

 

 

01 unidade 

 

 

 

 

 

R$ 6,41 

 

R$ 6,41 

 

 

13 

 

 

Un 

Sachês de fermento biológico, Com 

validade mínima 06 meses, de boa 

qualidade e em bom estado; unidade 

com 10g. 

 

 

 

   02 

unidades 

 

 

R$1,18 

 

R$ 2,36 

        

 

14 
 

Un 

Café solúvel. Café solúvel 

granulado, embalagem com 200 g, 

rotulagem nutricional obrigatória. 

    

  01 unidade 

 

R$ 14,90 

 

R$ 14,90 
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15 
 

Un 

Sabonete em barra, embalagem de 

125g Sabonete em barra, suave, com 

registro na ANVISA, aspecto físico 

sólido, para higienização, embalagem 

de 125g. 

    

 

02 unidade 

 

 

R$ 3,18 
 

R$ 6,36 

16 

Un 

Detergente líquido lava louça com 

glicerina, testado 

dermatologicamente, biodegradável, 

com registro na ANVISA/ Ministério 

da Saúde, frasco 500ml. 

 

   

   01 unidade  

 

 

R$ 2,37 

 

 

R$ 2,37 

 

 

 

17 Pct  

Papel Higiênico: pacote com 04 

rolos medindo 60 m x 10 cm, folha 

simples branca e sem fragrância. 

 

01 unidades 

 

R$ 4,50 R$ 4,50 

 

 

18 Lat

a 

Sardinha em conserva: Embalagem 

em lata de 125 g, a lata deverá 

apresentar revestimento interno 

apropriado, vedada, isento de 

ferrugem e substâncias nocivas. 

Validade mínima de 06(seis) meses 

 

 

 

02  Latas 

 

 

 

R$ 5,22 

 

R$ 10,44 

 

 

19 

Pct 

Biscoito doce sortido, embalagem 

de 400g, contendo ingredientes e 

informações nutricionais validade 

mínima de 6 meses a partir da 

entrega. Apresentar amostra em 

embalagem original. 

 

 

 

01 pacotes 

 

 

 

R$ 4,57 R$ 4,57 

 

 

 

VALOR DA CESTA BÁSICA R$ 179,57 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

A licitação será regida na forma da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 13.97912020 e, 

subsidiariamente, pela Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, obedecendo integralmente o 

regulamento, Lei Municipal n° 696/2008 e, ainda, pela Lei Complementar n. 123, de 14 de 

dezembro de 2006, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas 

legais. 
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DA JUSTIFICATIVA 

Justifica-se a necessidade da aquisição de Cestas Básicas, para serem distribuídas as famílias 

amparadas pela Lei Municipal n° 696/2008. 

 

DA PREVISÃO DE AQUISIÇÃO DO OBJETO 

A previsão de compra é de, no mínimo 100 unidades, e no máximo 700 unidades, no qual serão 

distribuídas pelo período de 12 meses. 

 

DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:  

 Em até 30 (trinta) dias subsequente ao da entrega das mercadorias. 

 Para fins de pagamento, a licitante vencedora, após a homologação, deverá informar na 

nota fiscal, o banco, nº da agência e o nº da conta bancária na qual será realizado o 

depósito correspondente. A referida conta deverá estar em nome da licitante vencedora 

pessoa jurídica. 

 O pagamento fica condicionado aprovação da secretaria de Assistência Social. 

 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

1. . Origem dos recursos: 

As despesas decorrentes da presente Licitação, para fins de registro contábil, correrão a conta do 

Orçamento Municipal dos recursos alocados nas seguintes rubricas orçamentárias: 

 

Órgão: 07 

Unidade: 01 

Projeto/Atividade: 2059   Apoio as Atividades de Assistência Social                                                     

Elemento:3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita. 

 

DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS OBJETOS LICITADOS: 

 A empresa vencedora deverá efetuar a entrega dos produtos de acordo com a 

necessidade/quantidade solicitada pela Secretaria Requerente. 

 As mercadorias deverão ser entregues Centro de Referência- CRAS situada na Rua 07 de 

Setembro, s/n, em até 5 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Nota de 

Empenho. 
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 atraso ou inexecução, mesmo que parcial, no cumprimento desta cláusula, ocasionará a 

aplicação das penalidades legais ao licitante vencedor. 

 Verificada a não conformidade de algum dos produtos, o licitante vencedor deverá 

promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-

se as penalidades previstas nesse edital. 

  A nota fiscal/fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com seu objeto. 

 O Prazo de validade dos produtos não pode ser inferior a um ano, a contar da entrega. 

 

DA FISCALIZAÇÃO 

A responsabilidade de fiscalizar o recebimento do objeto será à Secretaria de Assistência Social, 

na qual deverá verificar a qualidade, quantidade referente aos itens do objeto, podendo exigir a 

sua substituição, quando esta não atender nos termos propostos em edital sem qualquer 

indenização pelos custos decorrentes. 

 

 DA VIGÊNCIA 

 Serão de 12(doze) meses conforme créditos orçamentários previstos nos exercícios de 

2021 e 2022 

DO  QUANTITATIVO E PREÇO MÁXIMO ESTIMADO: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND. 
QTD 

MÍNIMA 

     QTD 

MÁXIMA 

Média Unitária 

Estimada 

01 CESTAS BÁSICAS  UN 

 

       100       700 

 

R$ 179,57 
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ANEXO III – (MODELO DE) PROPOSTA DE PREÇO 

 

Apresentamos nossa proposta para participação no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021, 

acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo. 

 

Razão social completa da empresa: 

Endereço atualizado: 

CNPJ: 

Telefone/fax/e-mail (se houver): 

Nome da pessoa indicada para contatos; 

Indicação do prazo de validade da proposta não inferior a sessenta dias. Na falta de indicação 

deste prazo será considerado como prazo de validade 60 dias. 

 

OBS: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante 

com todas as características do objeto e exigências constantes no edital. 

 

Item objeto / descrição Quantidade Marca Valor 

Unitário 

Valor  

      Total 

01 

Açúcar, Cristal com validade 

mínima de 06 meses a partir da data 

de entrega; de origem vegetal, 

sacarose de cana-de-açúcar, em 

embalagem plástica; pacote com 5 

kg. 

01 pct 

 

  

02 

Arroz, TIPO 1, beneficiado, de 

procedência nacional, ser de safra 

corrente. Deve-se apresentar-se 

isento de mofo, odores estranhos e de 

substâncias nocivas. Embalados em 

pacotes de 5 kg, de plástico atóxico. 

Com prazo de validade mínimo de 

seis meses a contar da data de 

entrega. Embalagem declarando a 

marca, nome e endereço do 

01 pct 
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empacotador, prazo de validade, 

número de registro do produto no 

órgão competente e procedência. A 

embalagem primária deve ser 

transparente incolor, termosselada. 

03 

Farinha de trigo, livre de sujidades, 

parasitas e larvas, produto obtido a 

partir de cereal limpo. Não poderá 

estar úmida, fermentada ou rançosa. 

Com aspecto de pó fino branco, 

cheiro e sabor próprio. A embalagem 

primária deverá declarar a marca, 

nome e endereço do fabricante, peso 

líquido, prazo de validade, lote, 

número do registro no órgão 

competente. Embalagem de 5 kg 

01 pct 

 

  

04 

Farinha de milho, livre de 

sujidades, parasitas e larvas, produto 

obtido a partir de cereal limpo. Não 

poderá estar úmida, fermentada ou 

rançosa. A embalagem primária 

deverá declarar a marca, nome e 

endereço do fabricante, peso líquido, 

prazo de validade, lote, número do 

registro no órgão competente. 

Embalagem de 1 kg. 

02 pcts 

 

  

05 

Feijão preto, Feijão do tipo preto, 

novo, tipo1, constituído de grão da 

mesma coloração, admitindo-se no 

Maximo 5% de mistura de outras 

classes e até 10% de mistura de 

variedade da classe cores, isento de 

matéria terrosa, parasitas, pedaços de 

grãos ardidos, brotados, chocos, 

02 pcts 
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imaturos, mofados; embalagem 

primaria saco de polietileno atóxico e 

resistente, com peso de 1kg cada. 

Validade mínima de 06 meses a 

contar da data da entrega do produto. 

06 

Óleo de soja REFINADO, 

procedência nacional, em garrafas 

pet de 900 ml. Embalado em 

embalagem plástica resistente, tipo 

garrafa, lacrada, transparente e 

incolor, rotulada segundo legislação 

vigente, declarando marca, nome e 

endereço do fabricante  

02 unidade 

 

  

07 

 Leite, em embalagens de 1 litro, 

desprovido de impurezas e seguro de 

contaminação, cor branca, aroma e 

sabor característicos, contendo rótulo 

de informação nutricional, data de 

fabricação e prazo de validade de no 

mínimo 2 meses após a entrega. O 

fornecedor se responsabiliza pela 

troca do produto quando não 

atendida às solicitações. 

03 litros 

 

  

08 

Sal refinado, iodado; com data de 

fabricação e prazo de validade de no 

mínimo 24 meses; deve ser 

registrado no Ministério da 

Agricultura; pacote de 1 kg em saco 

plástico transparente. 

01 kg 

 

  

09 

Achocolatado, em pó instantâneo. 

Enriquecido com vitaminas, 

contendo tabela nutricional. 

Ingredientes: açúcar, cacau em pó, 

minerais, maltodextrína, vitaminas, 

01 unidade 
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emulsificante lecitina de soja, 

antioxidante ácido ascórbico e 

aromatizante. Contém glúten e 

contém traços de leite. Embalagem 

econômica (embalagem plástica) 

de400g. Validade mínima de 6 meses 

a partir da data de entrega 

10 

Sabão em pó, floral, biodegradável, 

para limpeza em geral, caixa com 

500 kg. 

 

01 pct 

 

  

11 

Creme dental, Fornecimento de 

tubos ou bisnagas de 90 gramas 

contendo creme dental com flúor em 

150 ppm disponível, estável e 

reativo, apresentando PH de 6 a 11, 

fluidez tal que não escorra para fora 

da embalagem e não sofra 

ressecamento ou endurecimento na 

ponta do tubo, embalados em tubos e 

bisnagas plásticas providas de tampa 

também plásticas que permita o 

controle de escape do produto e com 

vedação perfeita, trazendo 

externamente dados de identificação 

do fabricante, procedência, numero 

de lote, validade, numero de registro 

do Ministério da Saúde e selo da 

Associação Brasileira de 

Odontologia. 

01 unidade 

 

  

12 

Macarrão com ovo, embalagem 

plástica de 1kg, atóxica, íntegra, bem 

fechada, rótulo contendo 

identificação do produto, 

01 unidade 
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informações nutricionais, peso, data 

de fabricação e prazo validade de no 

mínimo 5 meses. Deverá apresentar 

bom estado de conservação, isenta de 

fermentação, mofo, odores estranhos 

e substâncias nocivas à saúde. 

13 

Sachês de fermento biológico, Com 

validade mínima 06 meses, de boa 

qualidade e em bom estado; unidade 

com 10g. 

 

02 unidades 

 

  

14 

Café solúvel. Café solúvel 

granulado, embalagem com 200 g, 

rotulagem nutricional obrigatória. 

01 unidade 

 

  

15 

Sabonete em barra, embalagem de 

125g Sabonete em barra, suave, com 

registro na ANVISA, aspecto físico 

sólido, para higienização, 

embalagem de 125g. 

02 unidade 

 

  

16 

Detergente líquido lava louça com 

glicerina, testado 

dermatologicamente, biodegradável, 

com registro na ANVISA/ Ministério 

da Saúde, frasco 500ml. 

01 unidade  

 

  

17 

Papel Higiênico: pacote com 04 

rolos medindo 60 m x 10 , folha 

simples branca e sem fragrância.  

   01 pacote 

 

  

18 

Sardinha em Conserva: 

Embalagem em lata de 125g, a lata 

deverá apresentar revestimento 

interno apropriado, vedada, isento de 

ferrugem e substâncias nocivas. 

Validade mínima de (06) meses. 

02 Lata 

 

  

19 Biscoito doce sortido, embalagem 01 pacotes    
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de 400g, contendo ingredientes e 

informações nutricionais validade 

mínima de 6 meses a partir da 

entrega. Apresentar amostra em 

embalagem original. 

 

 

 

 

VALOR PROPOSTO R$  

 

 

 

 

Local e data 

Assinatura 

Nome 

CARIMBO 
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ANEXO IV – (MODELO DE) CREDENCIAMENTO 

 

Através do presente, credenciamos o (a) Sr. (a) _______________________, portador(a) da 

cédula de identidade nº.____________ e do CPF nº. _____________, a participar da licitação 

instaurada pelo Município de São Martinho da Serra, na modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL nº. 002/2021, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe 

plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa _________________________, CNPJ 

nº. _________________, concordando plenamente com os requisitos deste certame. 

 

 

 

 

Local e Data. 

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 

(firma reconhecida) 

 

Nome do dirigente da empresa 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR 

 

Ao 

Município de São Martinho da Serra 

 

Razão Social: 

Endereço: 

Cidade/Estado: 

CNPJ: 

 

A empresa _________________________________________________, inscrita no CNPJ n.º 

________________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 

da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

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

emprega menor de dezesseis anos. 

 

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

 

 

 

_________________________________________ 

(data) 

 

 

_________________________________________ 

(representante legal) 

 

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO 

 

       Registro de Preço para aquisição de cestas 

básicas para distribuição a famílias 

amparadas pela Lei Municipal nº 

696/2018. 

 

CONTRATO que celebram entre si o MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA, 

CNPJ n.º 94.444.403/0001-73 estabelecido à Avenida 24 de janeiro, 853, nesta cidade, 

representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Robson Flores da Trindade, residente e 

domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa 

_________________________________, com sede em _____________________ na Rua 

__________________ N°_____ CEP___________, CNPJ Nº ____________________, neste ato 

representado pelo (a) Sr.(a) _________________ , portador(a) RG nº________________e do 

CPnº_____________________, doravante designado(a) simplesmente por CONTRATADA, 

mediante as seguintes CLÁUSULAS e CONDIÇÕES: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. Registro de Preço para aquisição de cestas básicas para serem  distribuídas  a famílias que 

se encontram em situação de vulnerabilidade social amparadas pela Lei Municipal nº 696/2018. 

 

Item Descrição  Quantidade   Valor Unitário Valor Total 

01 Cestas Básicas    

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE ENTREGA  

 

2.1. A empresa vencedora deverá efetuar a entrega dos produtos de acordo com a 

necessidade/quantidade solicitada pela Secretaria Requerente. 

2.1.1 As mercadorias deverão ser entregues Centro de Referência- CRAS situada na Rua 07 de 

Setembro, s/n, em até 5 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. 
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2.2. O atraso ou inexecução, mesmo que parcial, no cumprimento desta cláusula, ocasionará a 

aplicação das penalidades legais ao licitante vencedor. 

2.3. Verificada a não conformidade de algum dos produtos, o licitante vencedor deverá promover 

as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se as penalidades 

previstas nesse edital. 

2.4. A nota fiscal/fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com seu objeto. 

2.5.O Prazo de validade dos produtos não pode ser inferior a um ano, a contar da entrega. 

2.6 A responsabilidade de fiscalizar o recebimento do objeto será à Secretaria de Assistência 

Social, na qual deverá verificar a qualidade, quantidade referente aos itens do objeto, podendo 

exigir a sua substituição, quando esta não atender nos termos propostos em edital sem qualquer 

indenização pelos custos decorrentes. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA-DA VIGÊNCIA 

3.1 A vigência do contrato será de ()meses a partir da data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 

 

4.1. O valor total do presente contrato é de R$ _______________ (______________), conforme 

o ANEXO III – (modelo de) proposta de preço. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1. Origem dos recursos: 

As despesas decorrentes da presente Licitação, para fins de registro contábil, correrão a conta do 

Orçamento Municipal dos recursos alocados nas seguintes rubricas orçamentárias: 

 

Órgão: 07 

Unidade: 01 

Projeto/Atividade: 2059   Apoio as Atividades de Assistência Social                                                     

Elemento:3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 

 

6.1. Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:  
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6.1.1 Em até 30 (trinta) dias subsequente ao da entrega das mercadorias. 

6.2. Para fins de pagamento, a licitante vencedora, após a homologação, deverá informar na nota 

fiscal, o banco, nº da agência e o nº da conta bancária na qual será realizado o depósito 

correspondente. A referida conta deverá estar em nome da licitante vencedora pessoa jurídica. 

6.2.1 O pagamento fica condicionado aprovação da secretaria de Assistência Social. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

6.1. Compete à CONTRATADA: 

 

I – Cumprir com o disposto no Pregão Presencial nº. 002/2021 e seus anexos, obedecendo ao 

objeto e as disposições legais e contratuais, prestando-os dentro dos padrões de qualidade, 

continuidade e regularidade; 

II- Os itens do objeto licitado, deverá ser de primeira qualidade, entregue em embalagem 

lacrada, contendo rótulo com marca, nome do fabricante, lote, data de fabricação, prazo de 

validade, registro no órgão competente (caso não seja isento), ingredientes e valor nutricional, 

conforme legislação vigente. Ausência de sujidades, parasitas e larvas. 

III - O Prazo de validade dos produtos deve atender, rigorosamente, ao edital e seus anexos. 

 

CLAUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

7.1. Compete à CONTRATANTE: 

I – Cumprir as competências, conforme o disposto no Processo Licitatório Pregão Presencial 

nº. 002/2021 e seus anexos; 

II – Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA dentro dos prazos estabelecidos neste 

contrato; 

III – Fiscalizar a execução deste contrato e subsidiar a CONTRATADA com informações 

necessárias ao fiel e integral cumprimento do contrato; 

IV – Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência que interfira na execução da 

entrega do objeto; 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES  

8.1. A recusa pelo fornecedor em entregar o material adjudicado acarretará multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da proposta vencedora. 
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8.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para entrega acarretará a multa de 0,5% (zero vírgula 

cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor 

total que foi adjudicado. 

8.3. O não cumprimento da obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez por 

cento), sobre o valor total da obrigação. 

8.4. Nos termos do artigo 7º da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, o licitante, sem prejuízo 

das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos 

impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e 

descredenciamento do cadastro do Município, nos casos de: 

a) Ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 

b) Apresentação de documentação falsa para participação do certame; 

c) Retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 

d) Não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 

e) Comportamento inidôneo; 

f) Comprometimento de fraude fiscal; 

g) Fraudar a execução do contrato; 

h) Falhar na execução do contrato; 

 

8.5. Na aplicação das penalidades prevista no edital, o Município considerará, motivadamente, a 

gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo 

deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, 

caput, da Lei Federal nº. 8666/93. 

8.6. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 

8.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

 

CLÁUSULA NONA - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO  
 

9.1 Ocorrendo às hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº. 8.666-93 será 

concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que 

documental e suficientemente comprovado o desequilíbrio contratual. 

9.2 O presente contrato não sofrerá reajustes de preços, durante toda sua vigência, a não ser 

quando for o caso previsto na cláusula anterior. 
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CLAÚSULA DÉCIMA-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Maria para dirimir quaisquer controvérsias 

decorrentes do presente contrato. 

9.2. Estando, assim, justos e contratados, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual 

teor e forma que após lido, conferido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por 02 

(duas) testemunhas.  

    

São Martinho da Serra, _____ de _________ de 2021. 

 

 

 

      _______________________________ _____________________________ 

Robson Flores da Trindade Nome Empresa 

Prefeito Municipal Representante Legal 

CONTRATANTE CONTRATADA 

 

 

 

    ___________________________                        _____________________________ 

          Larissa Thomé Englert Paiva                                   Secretária da Assistência Social 

            Procuradora Jurídica                                                  Fiscal do Contrato 

                OAB/RS:82.850 


