PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
Estado do Rio Grande do Sul
R: Bento Gonçalves – 335 – Bairro: Centro – CEP: 97650-000
Fone (55) 3432-1100-Fax-(55) 3433 2323 – licita@itaqui.rs.gov.br
Ramais 233,232

Município de Itaqui
Processo Adm inistrativo nº 193246/2017
Secretaria Municipal de Educação
Edital de Pregão Presencial nº 009/2017
Tipo de julgamento: menor preço por item
Sistema de Registro de Preços

Edital de pregão presencial para registro de preços para Gêneros
Alimentícios para a Merenda Escolar, com cota de 25% reservada
às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAQUI torna público que às 09 horas, do dia 26, do mês
de julho, do ano de 2017, na sala de Licitações desta Prefeitura, reunir-se-á a pregoeira juntamente à equipe de apoio, com a finalidade de receber a documentação de habilitação e as propos tas para o registro de preços de Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar do Município de Itaqui, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, PARA REGISTRO DE PREÇO, do tipo menor preço
por item, que será regida pela Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 4728/2005, Decreto Municipal nº 5302/09, LC 123/2006, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e o Processo Ad ministrativo nº 193246/2017 consonante condições e especificações estabelecidas no presente
Edital.

Data: 26/07/2017
Credenciamento: das 08h30min às 08h59min
Sessão de Lances: 09h
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I - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente licitação o registro de preço de Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar com reserva de cotas no item 7, e exclusiva nos demais itens para as empresas
beneficiárias da Lei Complementar 123/2006, conforme especificado no ANEXO I.

2. DAS CONDIÇÕES GERAIS E RESTRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

2.1. Somente poderão participar deste PREGÃO os interessados cujo objetivo social seja pertinente ao objeto do certame, que atendam a todas as exigências deste Edital e da legislação a ele correlata, inclusive quanto à documentação.
2.2. Não poderão participar deste Pregão:
I - Empresas que não atenderem às condições deste Edital;
II - Empresas que estejam em concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores,
em dissolução ou em liquidação;
III - Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no Diário
Oficial da União, do Estado ou do Município, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição. Igualmente não poderão participar as empresas suspensas de licitar e contratar com a
Prefeitura Municipal de Itaqui, Estado do Rio Grande do Sul;
IV - Empresas reunidas em consórcio, que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si,
qualquer que seja sua forma de constituição;
V - Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a Prefeitura Municipal de Itaqui, bem assim a
empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico;
VI – Pessoa física, pessoa jurídica cujos sócios ou empregados sejam conjugues, companheiros,
ou que tenham relação de parentesco sanguíneo, em linha reta, ou colateral, ou por afinidade, até
o terceiro grau, com o Prefeito, o Vice Prefeito, os Secretários Municipais, Vereadores, os
presidentes ou dirigentes de autarquias, institutos, agências, empresas públicas, sociedade e
economia mista e fundações públicas, bem como com todos os demais ocupantes do cargo de
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direção, chefia ou assessoramento, tanto da administração pública municipal direta como da
indireta;
VII - Empresas estrangeiras não autorizadas a funcionar no País.

3. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:
3.1.

Poderão participar da presente licitação, pessoas legalmente autorizadas a atuarem no ramo

pertinente ao objeto desta licitação e que apresentarem a documentação solicitada no local, dia e
horário informados no preâmbulo deste Edital.
3.2. Na cota destinada à AMPLA CONCORRÊNCIA poderão participar todas e quaisquer empresas, inclusive as que sejam beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006.
3.3. Na COTA RESERVADA somente as beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006 poderão
apresentar proposta.
3.4. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 8 deste edital,
deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos,
lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição:
ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA
AO MUNICÍPIO DE ITAQUI
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2017
PROPONENTE (NOME COMPLETO)
ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO
AO MUNICÍPIO DE ITAQUI
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 009 /2017
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:
4.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto à Pregoeira, diretamente, por meio
de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente
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identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse
da representada.
4.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de
identidade.
4.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 4.1 deverá ser apresentada
fora dos envelopes.
4.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá
apresentar:
a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;
a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de
sociedade por ações;
a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de so ciedade civil;
a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assu mir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os atos inerentes ao certa me, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;
a.5) registro comercial, se empresa individual
b) se representada por procurador, deverá apresentar:
b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida,
em que conste os requisitos mínimos previstos no art.654, §1º, do Código Civil, em especial o
nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o
nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou
b.2) carta de credenciamento, este com a firma do outorgante reconhecida outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação
de propostas e para prática de todos os atos inerentes ao certame.
Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar acompa nhado do ato de investidura do outorgante (ex.: contrato social) como representante legal da em presa.
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Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva
assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.
4.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a
licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.
4.5. As empresas que pretenderem se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 7.15 à 7.18, deste edital, deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração de que se enquadram nos requisitos da Lei 123, de 14 de dezembro de 2006 (Anexo II), ou certidão simplificada
do enquadramento de ME ou EPP expedida pela Junta Comercial, com prazo máximo de 180 (cen to e oitenta) dias da data de expedição.
4.6. Caso a empresa participe do certame licitatório apenas com o envio da proposta e documentos
o credenciamento será efetuado com a apresentação do documento previsto no item 4.5 (no caso
de ME, EPP).
4.7. O documento exigido no item 4.3 será devolvido ao licitante ao término do credenciamento.
4.8. Os documentos para credenciamento poderão ser apresentados em via original ou por cópia
autenticada. A autenticação dos documentos poderá ser realizada por servidor municipal do Setor
de Licitações, sendo que o limite será a data da sessão e ATÉ O HORÁRIO DE INÍCIO DO CREDENCIAMENTO.
4.9. O MUNICÍPIO DE ITAQUI não se responsabilizará por envelopes endereçados via postal ou
por outra forma e que, por isso, não chegarem até a data e o horário previstos para a sessão pública de abertura do certame.

5 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
5.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e de mais pessoas presentes à sessão pública do pregão, a pregoeira, juntamente com os documentos de credenciamento, receberá os envelopes nº 01 - PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO.
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5.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a
participação de nenhuma licitante retardatária.
5.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão comprovar, por
meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem como para
a prática dos demais atos do certame.

6 - PROPOSTA DE PREÇO:
6.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 90 (noventa) dias, deverá
ser apresentada em folhas rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo representante legal
da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá con ter:
a) razão social da empresa;
b) o preço unitário de cada item expresso em moeda nacional corrente, mencionando a marca
com relação ao item 7. Nos preços propostos deverão ser computados todos os tributos e encargos incidentes sobre os produtos e serviços oferecidos, incluídos todos os custos com entrega
e descarregamento, inclusive o BDI, (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc) correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da
empresa vencedora. (Sugestão de Proposta – Anexo IV).
c) A licitante que apresentar proposta a COTA RESERVADA e para a cota destinada à AMPLA
CONCORRÊNCIA, deverá apresentar o mesmo valor para ambas as cotas.
Observação 1: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até,
no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação.
6.2. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas à prestação dos serviços objeto do
presente edital, omitidos na proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclu sos nos preços, sendo válido o preço cotado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a
qualquer título.
7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
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7.1. Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e
seus incisos e parágrafos da Lei n.º 8.666/93, bem como na Lei nº 10.520/2002 e o Decreto Municipal nº 4.728/2005, sendo que o critério de julgamento é o MENOR PREÇO POR ITEM.
7.1.1. As propostas comerciais dos respectivos licitantes serão analisadas, priorizando-se o processamento da COTA RESERVADA, verificando o atendimento a todas as especificações e condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que esti verem em desacordo.
7.1.2. Proponentes que não sejam beneficiários da Lei Complementar nº 123 e apresentarem pro posta para a COTA RESERVADA, terão sua proposta desclassificada apenas relativamente a esta
cota.
7.2. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta de
valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão
fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da
vencedora.
7.3. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, pode rão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais
e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas.
7.4. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada em segundo lugar, até a
proclamação da vencedora.
7.5. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para
determinação da ordem de oferta dos lances.
7.6. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante,
obedecida a ordem prevista nos itens 7.3 e 7.4.
7.6.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 60 segundos para apresentar nova proposta.
7.7. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
7.8. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente
às penalidades constantes no item 16 deste edital.
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7.9. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na
exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar
novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para
efeito de ordenação das propostas.
7.10. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo a pregoeira negoci ar diretamente com a proponente para que seja obtido preço menor.
7.11. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pela pregoeira, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
7.12. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, a pregoeira verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a
com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito.
7.13. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço global, desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado.
7.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.
7.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art.
44, §2º, da Lei Complementar nº 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferên cia de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas.
7.15.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela
microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores
em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.
7.15.2. Ocorrendo empate será realizado sorteio na forma prevista no art. 45, parágrafo segundo
da Lei de Licitações.
7.16. Ocorrendo o empate, na forma do item 7.15.1, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor
valor será convocada para apresentar, no prazo de 60 (sessenta) segundos, nova proposta, inferior
àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que, caso apresentada proposta de
menor preço, será declarada vencedora do certame.
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b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alí nea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem
de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item.
7.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do item 7.15 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta
originariamente de menor valor.

7.18. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de ou tros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem
de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos.
7.19. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

8 - DA HABILITAÇÃO:
8.1. Para fins de habilitação neste pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE Nº
02, os seguintes documentos:
8.1.1 declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02 (Anexo III).
8.1.2.- Declaração de ausência de vínculo (Anexo VII);
8.1.3 – Declaração de idoneidade da empresa ( anexo VIII);
8.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) registro comercial no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.
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8.1.3 - REGULARIDADE FISCAL:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de Itaqui.
b.1) As empresas deverão requerer o Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal junto ao Setor de Compras.

8.1.4 - REGULARIDADE TRABALHISTA:
a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do Trabalho, na forma da Lei nº
12.440, de 07 de julho de 2011.
8.1.5 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, com a indicação do número do Livro Diário, número de registro na Junta
Comercial e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa, cujos índices mínimos aceitáveis serão apurados pela aplicação da
seguinte fórmula:
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG
ILG = Ativo circulante + Realizável a longo prazo
__________________________________
Passivo circulante + exigível a longo prazo
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC
ILC = Ativo circulante
____________
Passivo circulante
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL – ISG
ISG = Ativo total
10
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________
Passivo circulante + exigível a longo prazo
Índices contábeis – situação – ILC, ILG e ISG
* < (menor) que 1,00 = deficitária
* 1,00 a 1,35 = equilibrada
* > (maior) que 1,35 = satisfatória
→ Para endividamento total deve ser menor que 1,00.
ENDIVIDAMENTO TOTAL – ET
ET = Passivo circulante + exigível a longo prazo
_________________________________
patrimônio líquido
Observação: É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo
aquele ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de
apresentação da proposta.
a.1) Se o divisor do indicador grau de endividamento for igual a zero, considerar-se-á não atendida
a exigência do edital.
Observação: licitantes que utilizam a escrituração contábil digital - ECD e que
aguardam a autenticação do balanço patrimonial pela Junta Comercial poderão apresentar,
em substituição ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, do balanço à Receita Federal do Brasil.

8.1.6 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Apresentação de Alvará sanitário, em nome do licitante e no seu respectivo endereço.
Observação¹: Todos os documentos de habilitação deverão ser apresentados devidamente autenticados e com as firmas reconhecidas em cartório, exceto os previstos no item 8.1.3 e 8.1.4 que po derão ser extraídos dos sistemas informatizados e ficarão sujeitos a análise pela pregoeira..

8.2 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item
4.5, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item
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8.1.3, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que
comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como
vencedora do certame.
8.2.1 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período,
a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e duran te o transcurso do respectivo prazo.
8.2.2 Ocorrendo a situação prevista no item 8.2, a sessão do pregão será suspensa, podendo o
pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já
intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação.
8.2.3 O benefício de que trata o item 8.2 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte
e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restri ção.
8.2.4 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 8.2, implicará na inabilitação
do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 9.2, sem prejuízo das penalidades previstas deste edital.
8.3. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de
90 (noventa) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele
período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope .

9 - DA ADJUDICAÇÃO:
9.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor preço por item será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
9.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, a pregoeira inabilitará a licitante e
examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente
para que seja obtido preço menor.
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9.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora e,
a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recur so, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante.
10 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
10.1. Eventual impugnação do edital deverá ser interposta até dois úteis dias anteriores a data de signada a abertura dos envelopes.
10.2. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso.
10.3.Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as
razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, pro porcionando-se, a todas, vista imediata do processo.
10.4.O recurso deverá ser interposto dento dos prazos legais e, ainda, respeitando o horário de
expediente da Prefeitura, das 07h às 13h, de segunda-feira à sexta-feira.
11.

DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1- Homologado o procedimento licitatório, o Município CONVOCARÁ a licitante vencedora para
assinar a Ata de Registro de Preço. A mesma deverá firmar o compromisso no prazo instituído no
item 11.2 deste edital, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital.
11.2 - A licitante vencedora terá prazo de até 05 (cinco) dias para assinatura da mencionada ata,
contados da data recebimento da notificação enviada pelo Município, podendo ser prorrogado por
igual período, desde que solicitado por escrito durante o seu transcurso e ocorra motivo justificado
e aceito pela Administração.
11.2.1 – O prazo estipulado no caput deste item poderá ser inferior caso haja interesse e
necessidade da Administração.
11.3. A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta, não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a
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assinar a Ata, retornar a Sessão Pública e convidar os demais proponentes classificados,
seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições
propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação independentemente da cominação do
art. 81 da Lei Federal 8.666/93.
11.4. No caso da recusa injustificada de assinar a Ata de Registro de Preços o proponente
vencedor terá aplicada a penalidade prevista no item 16.1 '‘c’'.
11.5

O detentor da ata a ser assinada terá como base a minuta de ata de registro de preço anexa

ao presente Edital e dele faz parte integrante (Anexo V).
12 – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
12.1 – A Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de assinatura, e havendo necessidade de fornecimento será firmado contrato
simplificado, nos termos do Anexo VI deste edital.
12.2 – Nos termos do art. 15 § 4º da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de validade da Ata de
Registro de Preços, o Município de Itaqui - RS não será obrigado a aquisição, exclusivamente por
seu intermédio, do serviço objeto da Ata, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que
permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à
empresa detentora.
12.3- Considerando o prazo de validade do presente Registro de Preços é vedado qualquer reajustamento de preços das propostas, até que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da data do recebimento das propostas.
12.3.1.O índice para o reajuste após 12 (doze) meses será o IPC-A.
12.4- Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes
em face de superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, prática dos no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e fi nanceiro da avenca.

13 - DO PAGAMENTO:
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13.1. O pagamento será em até 30 dias a contar da ação, conforme laudo emitido pela secretaria
competente, sendo que havendo atraso no pagamento incidirá multa de 2%, juros de mora de 0,5%
ao mês e correção monetária pelo IPC-A.
13.2. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento
das contribuições para o FGTS e o INSS, relativa aos empregados utilizados na prestação do ser viço.
13.3 A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indi cação do número do processo e o número do pregão, a fim de facilitar a emissão do documento fis cal para pagamento.
14. DAS RESPONSABILIDADES DA DETENTORA DO TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1. Os gêneros perecíveis deverão ser entregues pesados e embalados nas escolas, ou na Secretaria Municipal de Educação, durante a vigência da ata de registro de preço, sem qualquer custo
adicional ao Município.
14.2- A empresa responsável pela distribuição dos gêneros perecíveis, deverá transportar balança
durante a entrega para conferência dos pesos.
14.3- Os gêneros deverão ser transportados em veículos fechados e apropriado, no caso da entre ga da carne, salsicha e do frango deverá ser feita em caminhão frigorífico. As entregas devem
ocorrer dentro do horário de expediente da Secretaria Municipal de Educação e das escolas.
14.4- Os produtos adquiridos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação no horário das 8h às 12h. O prazo de entrega dos mesmos deverá ser de até 05 (cinco) dias úteis após o
empenho.
14.5 - FICA VEDADA A TRANSFERÊNCIA TOTAL OU PARCIAL DO PRESENTE TERMO DE ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS, sob pena de rescisão deste, suspensão temporária de licitar
ou contratar com a Administração, além da multa contratual constante na cláusula 16.

15 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1. As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão por conta das dotações orçamentárias informadas na ocasião da contratação.
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16 – DAS PENALIDADES
16.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 06 meses e multa de 5% sobre o valor estimado
máximo da contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão
do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 06 meses;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 01 ano e multa de 10% sobre o valor estimado
máximo da contratação;
d) execução deficiente das obrigações ora assumidas, ficará a CONTRATADA sujeita a:
d.1- advertência escrita;
d.2 – em caso de reincidência, multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por deficiência apontada.
e) atraso na entrega dos produtos: multa de 2% sobre o valor do produto a ser fornecido, por
hora de atraso no cumprimento da solicitação, limitada a 05 horas;
f) o atraso de mais de 03 dias na entrega: será considerado inexecução contratual e estará sujeito a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da cumulação com a multa do item “e”,
suspensão do direito de licitar com a administração pelo prazo de 02 anos e rescisão contratual;
16.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
16.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
16.4. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
16.5. A detentora da ata está obrigada a manter durante toda a execução contratual todas as con dições de habilitação, nos termos do art. 55, XIII da Lei nº 8.666/93.
16.6.

Constituem motivos para rescisão contratual todos os elencados no art. 78 da Lei nº

8.666/93.
16.7. A inexecução total ou parcial do contrato pode ensejar sua rescisão, conforme previsão do
art. 77 da Lei nº 8.666/93.
16
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17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
17.1 Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de
ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente,
para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado.
17.2 Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o
seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone.
17.3 Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresenta dos em original ou por qualquer processo de cópia autenticada ou, ainda, publicação em órgão da
imprensa oficial. Os documentos referentes a Regularidade Fiscal (item 8.1.3) poderão ser extraí dos de sistemas informatizados (internet), entretanto ficarão sujeitos à verificação da autenticidade
de seus dados pela Administração.
17.4. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado.
17.5. Fazem parte integrante deste edital os seguintes anexos: I – Termo de Referência; II- Modelo
de Declaração para Micro e Pequenas empresas; III –Declaração de cumprimento ao disposto no
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; IV- Sugestão de Proposta; V-

Minuta de Ata de

Registro de Preço; VI– Minuta de Contrato Simplificado; VII - Declaração de Inexistência de Vínculo; VIII – Declaração de Idoneidade;
17.6. Fica eleito o Foro da Comarca de Itaqui para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e
do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que
seja.

Itaqui, 12 de julho de 2017
________________________________________
Jarbas da Silva Martini
Prefeito Municipal

O teor jurídico deste edital foi devidamente examinado e aprovado por esta
Assessoria Jurídica. Em, __________
Assessora da Procuradoria
OAB/RS 87631
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ANEXO I
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017
TERMO DE REFERÊNCIA
Especificações Técnicas

Ite
m

DESCRIÇÃO

unidade

Quant
máxima

Ampla
concorrência

Exclusiva
para beneficiárias da
Lei Complementar
123/2006

01 Batata inglesa branca, tamanho médio, boa qualidade, in natura, limpa,
apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e condições, adequadas para o consumo,
com ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Entrega conforme cronograma

kg

12000

----

100

02 CEBOLA, sem réstia, tamanho médio, nova, de 1ª
qualidade, com casca sã,
sem rupturas, acondicionada em embalagem resistente e transparente, com
etiqueta de pesagem e
prazo de validade semanal.

kg

12000

----

100

03 CENOURA, sem folhas,
tamanho médio, nova, de
1º qualidade, acondicionada em embalagem resistente e transparente, com
etiqueta de pesagem e
prazo de validade sema-

kg

12000

----

100
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nal.
04 Mamão comum, in natura,
nova, de 1ª qualidade, tamanho médio, limpo, acondicionado em embalagem
resistente e transparente,
com etiqueta de pesagem
e prazo de validade semanal.

kg

3600

----

100

05 MORANGA japonesa,
nova, de 1ª qualidade, tamanho grande, limpa,
acondicionada, em embalagem resistente e transparente, com etiqueta de
pesagem e prazo de validade semanal.

kg

12000

----

100

06 Ovos de galinha, brancos
(dúzia) embalados em caixa de papelão ou isopor,
com dados de identificação e prazo de validade.

dúzia

1200

----

100

07 Salsicha de frango, congelada, pacotes de 3kg

kg

12000

75

25

08 TOMATE paulista, grau
médio de amadurecimento, de 1ª qualidade, com
casca sã, sem rupturas,
acondicionado em embalagem resistente e transparente, com etiqueta de pesagem e prazo de validade
semanal.
OBS.:

kg

12000

----

100

a- Os gêneros perecíveis deverão ser entregues pesados e embalados nas escolas durante vigência da ata de registro. A empresa responsável pela distribuição dos gêneros perecíveis, deverá
transportar balança durante a entrega para conferência dos pesos. Os gêneros deverão ser transportados em veículos fechados e apropriados. No caso da entrega da salsicha deverá ser feita em
caminhão frigorífico. As entregas devem ocorrer dentro do horário de expediente da Secretaria Municipal de Educação e das escolas.
19
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b- Os gêneros não perecíveis serão solicitados pela Secretaria Municipal de Educação conforme a
necessidade.
c- Os produtos adquiridos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação no horário
das 08h às 12h. O prazo de entrega dos mesmos deverá ser de até 05 (cinco) dias úteis após o
empenho.
d- AS AMOSTRAS dos produtos deverão ser entregues no período de 13 a 18 de julho de
2017, das 8:00 às 12:00, na Secretaria Municipal de Educação , situada à Rua Dr. João Dubal
Goulart s/nº para serem analisadas pelo NCQ (núcleo de controle de qualidade), que é composto
pela nutricionista da Secretaria Municipal de Educação, e um representante do CAE (Conselho da
Alimentação Escolar).
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ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO – ME/EPP

A empresa (razão social do licitante), CNPJ nº, sediada na Rua ______________,
nº _____ (bairro/cidade), por intermédio de seu representante legal, DECLARA expressamente,
sob as penalidades cabíveis que:
a) Encontra-se enquadrada como Empresa de Micro e Pequeno Porte, em atendimento a Lei Complementar nº 123/2006;
b) Não encontra-se enquadrada em nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do artigo
3º da Lei Complementar 123/2006;
c) Tem conhecimento dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da obri gatoriedade de declarar posteriores impeditivas de tal habilitação, em cumprimento ao artigo 32
parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93.
Por expressão da verdade, firmamos o presente.
Local e Data.
Nome e assinatura do representante legal da proponente.
Carimbo com CNPJ da Empresa
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES
À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
A/C Pregoeira
Referência: Pregão Presencial nº 009/2017
Prezados (as) Senhores (as)
Declaro para os devidos fins e especialmente para a PREGÃO PRESENCIAL Nº
009/2017, que a proponente ................................................................. (nome completo), inscrito no
CPF/MF sob n.º .............................................., com sede na cidade de ......................................, Estado ................................, à Rua/Av. .............................................................................................
(endereço completo), não mantém em seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoi to) anos em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo
ainda, em qualquer trabalho, trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Local e data
Nome e assinatura do representante legal da proponente.
Carimbo com CNPJ da Empresa
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Anexo IV
Modelo de Proposta
Ref.: Pregão Presencial nº 009/2017
À Pregoeira
A empresa .................................., com sede na Rua/Av. ....................................., inscrita
no CNPJ sob o nº .................................................., abaixo assinada por seu representante legal, in teressada na participação no Pregão Presencial nº 009/2017, propõe a esse Município fornecimento de Gêneros alimentícios conforme especificação abaixo:

Item

1

DESCRIÇÃO

unidade

Quant
máxima

01

Batata inglesa branca, tamanho médio, boa qualidade, in natura, limpa,
apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o
transporte e condições,
adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Entrega conforme cronograma

kg

12000

02

CEBOLA, sem réstia, tamanho médio, nova, de 1ª
qualidade, com casca sã,
sem rupturas, acondicionada em embalagem resistente e transparente,
com etiqueta de pesagem
e prazo de validade semanal.

kg

12000

03

CENOURA, sem folhas,
tamanho médio, nova, de
1º qualidade, acondiciona-

kg

12000

MARCA1

Valor
unitário

Apenas para o item 07, os demais são in natura.

23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
Estado do Rio Grande do Sul
R: Bento Gonçalves – 335 – Bairro: Centro – CEP: 97650-000
Fone (55) 3432-1100-Fax-(55) 3433 2323 – licita@itaqui.rs.gov.br
Ramais 233,232

da em embalagem resistente e transparente, com
etiqueta de pesagem e
prazo de validade semanal.
04

Mamão comum, in natura,
nova, de 1ª qualidade, tamanho médio, limpo,
acondicionado em embalagem resistente e transparente, com etiqueta de
pesagem e prazo de validade semanal.

kg

3600

05

MORANGA japonesa,
nova, de 1ª qualidade, tamanho grande, limpa,
acondicionada, em embalagem resistente e transparente, com etiqueta de
pesagem e prazo de validade semanal.

kg

12000

06

Ovos de galinha, brancos
(dúzia) embalados em caixa de papelão ou isopor,
com dados de identificação e prazo de validade.

dúzia

1200

07

Salsicha de frango, congelada, pacotes de 3kg

kg

12000

08

TOMATE paulista, grau
médio de amadurecimento, de 1ª qualidade, com
casca sã, sem rupturas,
acondicionado em embalagem resistente e transparente, com etiqueta de
pesagem e prazo de validade semanal.

kg

12000

OBS.:
a- Os gêneros perecíveis deverão ser entregues pesados e embalados nas escolas durante vigência da ata de registro. A empresa responsável pela distribuição dos gêneros perecíveis, deverá
transportar balança durante a entrega para conferência dos pesos. Os gêneros deverão ser trans24
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portados em veículos fechados e apropriados. No caso da entrega da salsicha deverá ser feita em
caminhão frigorífico. As entregas devem ocorrer dentro do horário de expediente da Secretaria Municipal de Educação e das escolas.
b- Os gêneros não perecíveis serão solicitados pela Secretaria Municipal de Educação conforme a
necessidade.
c- Os produtos adquiridos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação no horário
das 8h às 12h. O prazo de entrega dos mesmos deverá ser de até cinco dias úteis após o empenho.
d- As amostras dos produtos deverão ser entregues no período de 13 a 18 de julho de 2017,
das 8:00 às 12:00, na Secretaria Municipal de Educação, situada à Rua Dr. João Dubal Goulart
s/nº para serem analisadas pelo NCQ (núcleo de controle de qualidade), que é composto pela nutricionista da Secretaria Municipal de Educação, e um representante do CAE(Conselho da Alimentação Escolar).
- Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas à prestação dos serviços objeto do pre sente edital, omitidos na proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos
nos preços, sendo válido o preço cotado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a qual quer título.
- Validade da proposta: 90 dias
- Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os encargos
previdenciários, fiscais (ICMS e outros), comerciais, trabalhistas, tributários, materiais, embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, lucro, responsabilidade civil e demais despesas
incidentes ou que venham a incidir direta ou indiretamente sobre os materiais, objeto desta licita ção.
Local/Data
Nome do Representante Legal do Proponente
Assinatura
Carimbo CNPJ da empresa
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Anexo V - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preço nº ____/2017

O MUNICÍPIO DE ITAQUI, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Jarbas da
Silva Martini, brasileiro, maior, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF sob nº
130.631.970-68 e portador da Carteira de Identidade nº 7023879906, residente e domiciliado nesta
cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa ................................................, estabelecida no rua ..........................................., nº ............ CNPJ Nº ................................................,
pelo seu representante infra-assinado, doravante denominada CONTRATADA, nos termos da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/2002 e Decreto Municipal 5302/2009
(que regulamenta o registro de preços) e o Decreto Municipal nº 4728/2005 (que institui a modalidade Pregão Presencial), Decreto Municipal 5732/2011 e demais legislações aplicáveis, o Proces so Administrativo nº 193.246/2017 e, considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL Nº
009/2017 para REGISTRO DE PREÇOS.

CLÁUSULA I – DO OBJETO
1.1. Constitui objeto da presente licitação, para fornecimento de gêneros alimentícios- merenda escolar- conforme especificações abaixo:

Ite
m

DESCRIÇÃO

unidade

Quant
máxima

MARCA

Valor
unitário

OBS.:
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a- Os gêneros perecíveis deverão ser entregues pesados e embalados nas escolas durante a vi gência da ata de registro. A empresa responsável pela distribuição dos gêneros perecíveis, deverá
transportar balança durante a entrega para conferência dos pesos. Os gêneros deverão ser transportados em veículos fechados e apropriados, no caso da entrega da carne, salsicha e do frango
deverá ser feita em caminhão frigorífico. As entregas devem ocorrer dentro do horário de expedien te da Secretaria Municipal de Educação e das escolas.
b- Os gêneros não perecíveis serão solicitados pela Secretaria Municipal de Educação conforme a
necessidade.
c- Os produtos adquiridos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação no horário
das 8h às 12h. O prazo de entrega dos mesmos deverá ser de até cinco dias úteis após o empenho.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações
que dele poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação
relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento
em igualdade de condições.
2. DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1- Homologado o procedimento licitatório, o Município convocará a licitante vencedora para
assinar a Ata de Registro de Preço. A mesma deverá firmar o compromisso no prazo instituído
neste edital, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
Edital.
2.2 - A licitante vencedora terá prazo de até 05 (cinco) dias para assinatura da mencionada ata,
contados da data recebimento da notificação enviada pelo Município, podendo ser prorrogado por
igual período, desde que solicitado por escrito durante o seu transcurso e ocorra motivo justificado
e aceito pela Administração.
2.2.1 – O prazo estipulado no caput deste item poderá ser inferior caso haja interesse e
necessidade da Administração.
2.3. A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta, não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a
assinar a Ata, retornar a Sessão Pública e convidar os demais proponentes classificados,
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seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições
propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação independentemente da cominação do
art. 81 da Lei Federal 8.666/93.
2.4. No caso da recusa injustificada de assinar a Ata de Registro de Preços o proponente vencedor
terá aplicada a penalidade prevista na Cláusula Nona.
2.5

O detentor da ata a ser assinada terá como base a minuta de ata de registro de preço anexa

ao presente Edital e dele faz parte integrante.
3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1 – A Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de assinatura.
3.2 – Nos termos do art. 15 § 4º da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de validade da Ata de
Registro de Preços, o Município de Itaqui - RS não será obrigado a contratação, exclusivamente
por seu intermédio, dos serviços objeto da Ata, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde
que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à
empresa detentora.
3.3.- Considerando o prazo de validade do presente Registro de Preços é vedado qualquer reajustamento de preços das propostas, até que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da data do recebimento das propostas.
3.3.1.O índice para o reajuste após 12 (doze) meses da apresentação da proposta será o IPC-A.
3.4- Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em
face de superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente, prática dos no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avenca.

4. DO PAGAMENTO:
4.1. O pagamento será em até 30 dias da prestação do serviço, conforme laudo emitido pela secretaria competente, sendo que havendo atraso no pagamento incidirá multa de 2% juros de mora
de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPC-A.
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4.2. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento
das contribuições para o FGTS e o INSS, relativa aos empregados utilizados na prestação do ser viço.
4.3 A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo e o número do pregão, a fim de facilitar a emissão do documento fis cal para pagamento.
5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão por conta das dotações orçamentárias informadas na ocasião da contratação.

6. DOS PRAZOS E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1. Os Gêneros deverão ser entregues, SEM CUSTO ADICIONAL, no prazo de até 10 (dez) dias
a contar da emissão do empenho, na Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Dr. João
Dubal Goulart, s/n, Centro, Itaqui/RS, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.
6.2. A empresa vencedora deverá entregar qualquer quantidade solicitada pelo Município, não podendo, portanto, estipular em sua proposta de preços, cotas mínimas ou máximas, para remessa
do produto.
6.3. Os Gêneros Alimentícios não perecíveis deverão ser entregues pesados e embalados; os Gêneros Perecíveis deverão ser transportados em veículos fechados e apropriados para o transporte
destes e no caso da entrega de carne e do frango a mesma deverá ser feita em caminhão frigorífico, a empresa responsável pela distribuição dos gêneros perecíveis deverá transportar balança durante a entrega para conferência de pesos.
6.4. Os gêneros alimentícios a serem entregues deverão ser adequadamente acondicionados, de
forma a permitir a completa preservação dos mesmos e sua segurança durante o transporte.
6.5. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA
pela perfeita execução do objeto, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o ob jeto do empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
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6.6. Nos casos da DETENTORA DA ATA não entregar o objeto de acordo com as especificações
exigidas ou se negar a fazer a substituição dos produtos não aceitos, a pessoa responsável pelo
recebimento lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade su perior, sob pena de responsabilidade.
6.7. Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora deverá promover
as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades
previstas neste edital.
6.8. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.
7 – DAS OBRIGAÇÕES
7.1 – Do Município:
7.1.1 – Atestar nas Notas Fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste re presentado pela Nota de Empenho;
7.1.2 – Aplicar à Detentora da Ata penalidades ou sanções, quando for o caso;
7.1.3 – Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à
perfeita execução do empenho;
7.1.4 – Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal
no setor competente, sendo que em caso de atraso incidirá multa de 2%, juros moratórios de 0,5%
ao mês e correção monetária pelo IPC-A
7.1.5 – Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.
7.2 – Da Detentora da Ata:
7.2.1 – Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigidas;
7.2.2 – Pagar todos os tributos que indicam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os
produtos fornecidos;
7.2.3 – Manter, durante a validade da ata, as mesmas condições de habilitação;
7.2.4 – Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários
no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado;
7.2.5 – Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulados na proposta;
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8 - DAS PENALIDADES:
8.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 06 meses e multa de 5% sobre o valor estimado
máximo da contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão
do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 06 meses;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 01 ano e multa de 10% sobre o valor estimado
máximo da contratação;
d) execução deficiente das obrigações ora assumidas, ficará a CONTRATADA sujeita a:
d.1- advertência escrita;
d.2 – em caso de reincidência, multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por deficiência apontada.
e) atraso na entrega dos produtos: multa de 2% sobre o valor do produto a ser fornecido, por
hora de atraso no cumprimento da solicitação, limitada a 05 horas;
f) o atraso de mais de 03 dias na entrega: será considerado inexecução contratual e estará sujeito a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da cumulação com a multa do item “e”,
suspensão do direito de licitar com a administração pelo prazo de 02 anos e rescisão contratual;
8.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
8.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qual quer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual.
8.4. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
8.5. A detentora da ata está obrigada a manter durante toda a execução contratual todas as condi ções de habilitação, nos termos do art. 55, XIII da Lei nº 8.666/93.
8.6. Constituem motivos para rescisão contratual todos os elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93.
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8.7. A inexecução total ou parcial do contrato pode ensejar sua rescisão, conforme previsão do art.
77 da Lei nº 8.666/93.
9- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela administra ção, quando:
9.1.1. a detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata;
9.1.2. a detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração
não aceitar sua justificativa;
9.2.3. a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços,
a critério da Administração; observada a legislação em vigor;
9.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro
de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais;
9.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora
não acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6. por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração;
9.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível
o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado,
considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da última publicação.
9.3. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada
quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI,
da lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.
9.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada
com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.
10. DAS COMUNICAÇÕES
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10.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas somente por escrito.
11. DA VINCULAÇÃO
11.1. A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao ato convocatório Pregão Presencial
tombado sob o nº 009/2017, a proposta da empresa vencedora bem como a toda a documentação de habilitação.
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1.Integram esta Ata, o Edital do PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017 e a proposta
da empresa___________ detentora o menor preço global do item descrito na Cláusula Primeira.
12.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, pelo Decreto Municipal nº 4728/2005, e demais legislação aplicada ao caso no que não colidir com a primeira e nas
demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
13. DO FORO
13.1. As partes elegem o foro da Comarca de Itaqui, como único competente para dirimir quaisquer
ações oriundas desta Ata.
E, por haverem assim pactuado, assinam em três vias, este instrumento na presença
das testemunhas abaixo.
Itaqui, __________ de ___________ de _____________.

MUNICÍPIO DE ITAQUI
JARBAS DA SILVA MARTINI
Prefeito

Empresa Detentora da Ata
33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
Estado do Rio Grande do Sul
R: Bento Gonçalves – 335 – Bairro: Centro – CEP: 97650-000
Fone (55) 3432-1100-Fax-(55) 3433 2323 – licita@itaqui.rs.gov.br
Ramais 233,232

Anexo VI
Minuta de Contrato Simplificado
Contrato nº _____/______ Contrato Simplificado
AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
O MUNICÍPIO DE ITAQUI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CGC/MF sob nº 88.120.662/0001-46 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. JARBAS
DA SILVA MARTINI, brasileiro, maior, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF
sob nº 130.631.970-68 e portador da Carteira de Identidade nº 7023879906, residente e domiciliado nesta cidade e pelo presente instrumento contrata com a empresa adiante qualificada, o serviço
de publicidade legal em jornal impresso local, de edição semanal, no município de Itaqui-RS, para
registro de preço de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- MERENDA ESCOLAR-, nas condições do edital
(e seus anexos) do Pregão Presencial nº 009/2017, Processo Administrativo nº 193.246/2017, Ata
de Registro de Preços nº __________/2017, válida até __/__/__ e Memorando da Secretaria Municipal de Educação nº _________, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/2002 e Decreto Municipal 5302/2009 (que regulamenta o registro de preços) e o Decreto Municipal nº 4728/2005 (que institui a modalidade Pregão Presencial), Decreto Municipal
5732/2011 e demais legislações aplicáveis ao caso.
Empresa:
1. Constitui objeto da presente licitação para fornecimento de gêneros alimentícios- merenda escolar- conforme especificações abaixo:
Ite
m

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

OBS.:
a- Os gêneros perecíveis deverão ser entregues pesados e embalados nas escolas durante a vi gência da ata. A empresa responsável pela distribuição dos gêneros perecíveis, deverá transportar
balança durante a entrega para conferência dos pesos. Os gêneros deverão ser transportados em
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veículos fechados e apropriados, no caso da entrega da carne, salsicha e do frango deverá ser fei ta em caminhão frigorífico. As entregas devem ocorrer dentro do horário de expediente da Secreta ria Municipal de Educação e das escolas.
b- Os gêneros não perecíveis serão solicitados pela Secretaria Municipal de Educação conforme a
necessidade.
c- Os produtos adquiridos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação no horário
das 8h às 12h. O prazo de entrega dos mesmos deverá ser de até 05 (cinco) dias úteis após o em penho.
d- Os serviços do presente edital, deverão ser executados rigorosamente de acordo com o cons tante no objeto deste, conforme ordens de serviços a serem emitidas pela Secretaria Municipal
competente.
2. PREÇO/CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução

do

serviço

de

que

trata

o

presente

contrato,

a

importância

de

R$

________________________.
2.1. O pagamento será em até 30 (trinta) dias da prestação do serviço, conforme laudo emitido
pela secretaria competente, sendo que havendo atraso no pagamento incidirá multa de 2%, juros
de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPC-A.
2.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo e o número do pregão, a fim de facilitar a emissão do documento
fiscal para pagamento.
3.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas do presente contrato correrão à conta da se-

guinte dotação orçamentária:
(…)
4. DA VINCULAÇÃO. O presente contrato está vinculado a Pregão Presencial nº 009/2017 aos termos da Ata de Registro de Preços nº ____/2017, a empresa detentora de melhor proposta acima
mencionada,

a

Lei

nº

10.520/2002,

Decreto

Municipal

nº

4.728/2005,

Decreto

Municipalnº5302/2009, Decreto Municipal nº 5.732/2011 e a Lei 8666/93.
5. DISPOSIÇÕES FINAIS. Fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição,
o edital de licitação e seus anexos, acima indicado, bem como a ata de julgamento corresponden 35
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te, que explicitam as demais condições deste fornecimento, processado na forma do inciso II do
Art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as quais o Prestador de Serviço/Contratado, abaixo-assinado, se
obriga, sob as penas da lei.
E por assim estarem de acordo, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual
teor e forma, elegendo o Foro do Itaqui, com renúncia de qualquer outro, para dirimir as eventuais
questões dele decorrentes.
Itaqui, ___ de _______ de 2017.

MUNICÍPIO DE ITAQUI
Jarbas da Silva Martini
Prefeito Municipal
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Anexo VII
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO
(nome da empresa)________________________________, inscrita no CNPJ sob o
nº_____________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)
________________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade
nº ________________________e do CPF nº ___________________, DECLARA que:
1) Não possui em seu quadro societário servidor municipal que seja sócio, dirigente
ou responsável técnico;
2) Não possui em seu quadro societário servidor municipal que seja conjugues, companheiro, ou que tenha relação de parentesco sanguíneo, em linha reta, ou colateral, ou por afini dade, até o terceiro grau, com o Prefeito, o Vice Prefeito, os Secretários Municipais, Vereadores, os
presidentes ou dirigentes de autarquias, institutos, agências, empresas públicas, sociedade e economia mista e fundações públicas, bem como todos os ocupantes de cargo de direção, chefia ou
assessoramento, tanto da administração pública municipal direta como da indireta;
3) Não possui em seu quadro societário pessoa que seja cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo
grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
________________________, ____ de _ de _________.
______________________________________________________
CONTRATADA
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ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE DA EMPRESA
À Pregoeira
Pregão Presencial Nº 009/2017

A empresa.........................................................................., inscrita no CNPJ sob
nº.................................................., estabelecida no endereço........................................, através de
seu representante legal, DECLARA, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar
ou contratar com a Administração Pública.
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.
Em...........de..................................de..................
__________________________________________________
Representante Legal da Empresa
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