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MUNICÍPIO DE ORLEANS 
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EDITAL DE LICITAÇÃO  

Processo Licitatório nº 91/2016 
 

PPRREEGGÃÃOO  ““PPRREESSEENNCCIIAALL””  PPAARRAA  RREEGGIISSTTRROO  DDEE  PPRREEÇÇOOSS  NNºº  4411//22001166  

 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 
DIA:   16/12/2016 HORA: 08h30min 
LOCAL: Exclusivamente no SETOR DE LICITAÇÃO no endereço supracitado. 

 

INÍCIO DA ABERTURA DA LICITAÇÃO: 

DIA:   16/12/2016 HORA: 09h00min 
LOCAL: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, endereço supracitado. 

 

 

VVAALLIIDDAADDEE  DDAA  PPRROOPPOOSSTTAA: no mínimo 60 (sessenta) dias. 
 
 

O MUNICÍPIO DE ORLEANS, através de seu representante 
Legal, ao final assinado, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO 
(PRESENCIAL), PARA REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, a 

ser regida pela Lei Federal n 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária 

da Lei n 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações, demais normas legais e, ainda, 
pelo estabelecimento no presente Edital e seus Anexos. 
 
 

II  ––  DDOO  OOBBJJEETTOO  
 
 

1.1 - A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS DE ENSINO BASICO E 
CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL de acordo com os 
quantitativos estimados e especificações constantes no Anexo I – Detalhamento do 
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objeto, parte integrante do presente edital, durante a validade da Ata de Registro de 
Preços decorrente da presente licitação. 

 

IIII  ––  DDAA  AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  EENNVVEELLOOPPEESS  
 

2.1 - Os interessados deverão apresentar, até a data e hora do recebimento, 02 
(dois) envelopes fechados, cada um deles correspondendo a uma fase de forma a não 
permitir a sua violação, em cuja parte externa deverá constar: 

22..11..11  --  EEnnvveellooppee  nnºº  0011  --  DDaa  PPrrooppoossttaa  
 

DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: ________ 
AO: MUNICÍPIO DE ORLEANS/SC 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO “PRESENCIAL – RP” Nº _____ /_____ 

SESSÃO PÚBLICA ÀS: _______ HORAS DO DIA: ___ /___ /_____ 

ENVELOPE Nº 01 - “PROPOSTA” 
  

22..11..22  ––  EEnnvveellooppee  nnºº  0022  --  DDaa  HHaabbiilliittaaççããoo  
 

DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: ________ 
AO: MUNICÍPIO DE ORLEANS/SC 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO “PRESENCIAL – RP” Nº ____ /_____ 
ENVELOPE Nº 02 - “HABILITAÇÃO” 
 

2.2 - Os envelopes dos subitens acima (2.1.1 e 2.1.2), poderão ser colocados 
em 01 (um) envelope, mantendo as devidas separações (Envelope nº 01 - Da Proposta e 
Envelope nº 02 - Da Habilitação), bem como deverá vir em apenso a Declaração de Pleno 
Atendimento aos Requisitos de Habilitação, mantendo na parte externa do referido 
envelope as seguintes informações: 

 

DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: ________ 
AO: MUNICÍPIO DE ORLEANS/SC 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO “PRESENCIAL – RP” Nº _____ /_____ 

SESSÃO PÚBLICA ÀS: _______ HORAS DO DIA: ___ /___ /_____ 
 

IIIIII  ––  DDAASS  CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  
 

3.1 - Poderá participar da presente licitação qualquer empresa que satisfaça as 
condições estabelecidas neste edital; 

 

3.1.1 - Não será admitida a participação dos interessados sob a forma de 
consórcio; 

 

3.2 - Estarão impedidas de participar direta ou indiretamente desta licitação: 

3.2.1 - Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e responsáveis técnicos 
sejam servidores, membro efetivo ou substituto da Comissão Permanente de Licitação, 
bem como Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio; 
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3.2.2 - Empresas que estejam em regime de Falência ou Concordata, ou sobre 
as quais incida proibição legal de contratar com a Administração Pública em geral; 

 

3.2.3 - Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou 
contratar com a Administração Pública; 

 

3.2.4 - Empresas suspensas do Cadastro de Fornecedores do Município de 
ORLEANS; 

 

3.3 - A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral 
e irretratável dos termos e conteúdos deste edital e seus anexos, a observância dos 
preceitos legais e regulamentos em vigor, e a responsabilidade pela fidelidade e 
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da 
licitação; 

 

3.4 - Qualquer manifestação nesta licitação condiciona-se à apresentação, pelo 
preposto da licitante, de seu documento de identidade com foto e instrumento público de 
procuração ou instrumento particular, sem necessidade de reconhecimento de firma, mais 
o Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social ou Estatuto Social) em vigor. Em sendo 
proprietário ou sócio da empresa, deverá apresentar documento de identidade com foto e 
cópia do Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social ou Estatuto Social); 

3.4.1 - A não apresentação ou a incorreção dos documentos previstos no item 
anterior não desclassificará ou inabilitará a licitante, mas impedirá a pessoa presente de 
constar em ata, receber intimações, interpor recursos ou desistir de sua interposição; 

 

3.4.1.1 - Se for sanável o ponto em desacordo com o item anterior, poderá ser 
corrigido na Sessão Pública; 

 

3.5 - Os documentos deverão estar todos em nome da matriz ou todos em 
nome da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz 
ou filial e referir-se ao local do domicílio ou sede da licitante; 

 

3.6 - O preposto e/ou representante legal das licitantes, durante as fases de 
propostas e habilitação, poderá utilizar-se de telefone celular e/ou equipamentos 
eletrônicos, limitando-se a fazê-lo para uso restrito ao certame em tela, caso contrário, 
será convidado a retirar-se do recinto para não haver prejuízo aos trabalhos; 

 

3.7 - Quando em abertura de processo licitatório, só será permitido dirimir 
dúvidas ou discussões relacionadas ao processo que está sendo instaurado. 
 

IIVV  ––  DDOO  CCRREEDDEENNCCIIAAMMEENNTTOO  
 

4.1 - Em data e horário estabelecidos para a realização da sessão pública do 
pregão, serão chamadas à mesa de abertura as licitantes para realização do 
credenciamento, para que apresentem os seguintes documentos: 
a) Tratando-se de Proprietário ou Sócio: 
- Documento de identidade de fé pública com fotografia; 
- Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social ou Estatuto Social) em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial; e, no caso de 
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Sociedade por Ações, acompanhado dos documentos referentes às eleições de seus 
administradores. 
b) Tratando-se de Representante Legal: 
- Documento de identidade de fé pública com fotografia; 
- Instrumento público de procuração ou instrumento particular de procuração, com 
poderes para representar a empresa em licitações ou, especificamente, neste pregão e 
suas respectivas fases/etapas, inclusive formulação de lances em pregões, sem a 
necessidade de reconhecimento de firma; 
- Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social ou Estatuto Social) em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial; e, no caso de 
Sociedade por Ações, acompanhado dos documentos referentes às eleições de seus 
administradores. 

 

4.1.1 - Os documentos exigidos nas letras “a” e “b” do item anterior poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente ou por membro da Comissão Permanente de Licitação do Município de 
ORLEANS, bem como por Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio, ou através da 
publicação em órgão da imprensa oficial; 

 

4.2 – Tão somente a pessoa credenciada poderá intervir no procedimento 
licitatório, sendo admitido, para esse efeito, um único representante por licitante 
interessada; 

 

4.2.1 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar 
mais de uma empresa neste Pregão, sob pena de exclusão sumária de ambas as 
licitantes representadas, assim, deverá escolher dentre as empresas participantes qual 
será credenciada, exceto quando forem empresas que ofertarem propostas para 
lotes/itens diferentes; 

 

4.2.2 - Por motivo de força maior, poderá ser substituído o credenciado a 
qualquer momento por outro que atenda às condições de credenciamento; 

 

4.2.3 - Quando da necessidade de realização de nova sessão pública, poderá a 
empresa credenciar novo representante legal, mesmo que não tenha se credenciado na 
Sessão Pública anterior deste Pregão (Princípio da Supremacia do Interesse Público, bem 
como Princípio da Economicidade e Princípio da Competitividade); 

 

4.3 - A não comprovação de que o interessado possui poderes específicos para 
representar a licitante no certame, bem como a não apresentação ou incorreção de algum 
documento de credenciamento, implicará na impossibilidade de participar da fase 
competitiva, consubstanciada nos lances verbais, lavrando-se em ata da Sessão Pública 
o ocorrido e, permanecendo tão somente no certame a sua proposta escrita; 

4.3.1 - Também, o não credenciamento ou a ausência de credenciado implicará 
na impossibilidade de participar da fase competitiva, consubstanciada nos lances verbais, 
lavrando-se em ata da Sessão Pública o ocorrido e, permanecendo tão somente no 
certame a sua proposta escrita; 

 

4.4 – O licitante que for microempresa ou empresa de pequeno porte deverá 
comprovar esta condição, por meio de Declaração de Microempresa ou Empresa de 
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Pequeno Porte (modelo opcional no Anexo IV deste edital), sob pena de não poder gozar 
dos direitos previstos nos artigos 43 e 44 da Lei Complementar nº 123, de 15 de 
dezembro de 2006, devendo ser apresentada preferencialmente grampeada no lado 
externo de um dos envelopes subitens: 2.1.1 (Proposta) ou 2.1.2 (Habilitação); 
 

4.5 - O Pregoeiro realizará última chamada para proporcionar chance aos 
possíveis licitantes atrasados em credenciar-se, chamando todas as licitantes 
participantes (que entregaram envelopes). Caso não exista manifestação, dar-se-á por 
encerrada a etapa de credenciamento. 

 

VV  ––  DDAA  AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  DDAA  DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  DDEE  

PPLLEENNOO  AATTEENNDDIIMMEENNTTOO  AAOOSS  RREEQQUUIISSIITTOOSS  DDEE  HHAABBIILLIITTAAÇÇÃÃOO  
 

5.1 - Apresentar a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de 
Habilitação, conforme exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, modelo de uso facultativo – Anexo II do Edital, devendo ser apresentada de 
preferência grampeada no lado externo de um dos envelopes subitens: 2.1.1 (Proposta) 
ou 2.1.2 (Habilitação); 

 

5.1.1 - A declaração deverá conter nome ou razão social e endereço completo, 
telefone, fac-símile e-mail da licitante, bem como assinada por pessoa com poderes para 
tal; 

 

5.1.2 - O licitante que for microempresa ou empresa de pequeno porte deverá 
apresentar a referida declaração com ressalva, se for o caso, em conformidade com o 
item 9.1.3. (Modelo de uso facultativo – Anexo II-A do Edital); 

 

5.2 - Em caso de não apresentação da declaração citada no item anterior, 
poderá ser preenchida, através de formulário (Anexo II ou Anexo II-A), na própria Sessão 
Pública, que poderá ser fornecido pelo Pregoeiro na sessão, que será assinado por 
pessoa presente com poderes para tal. Ou, ainda, poderá ser entregue na Sessão Pública 
caso esteja em poder de pessoa presente; 

 

5.3 - Não atendidos os itens anteriores (5.1 e 5.2), implicará na imediata 
exclusão da licitante do certame, valendo este item para licitantes credenciadas ou não; 

 

5.3.1 - Em caso de exclusão da licitante do certame, os envelopes 
permanecerão sob guarda do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, até o final da sessão, 
momento que poderá ser devolvido, importando na preclusão do direito de participar da 
licitação, restando à Administração inutilizar os envelopes se não procurados no prazo de 
30 (trinta) dias. 

  

VVII  --  DDAA  PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  PPRREEÇÇOOSS  ––  EENNVVEELLOOPPEE  NN  0011  
 

6 - São requisitos da proposta de preços: 
 
6.1 - Ser datilografada ou impressa em papel timbrado da empresa, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas e datada, contendo, nome ou razão social e endereço 
completo, se possível, telefone, fax e e-mail da licitante; 

 

6.2 - Conter o preço unitário por item e total por item, em moeda nacional 
computada os tributos de qualquer natureza incidentes sobre o material e a venda a ser 
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realizada, bem como, o custo de transporte, inclusive carga e descarga, na modalidade 
CIF, correndo tal operação, única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade 
das empresas vencedoras desta licitação, no preço cotado por item, já estarão incluídos 
todos os descontos oferecidos pelo licitante; 

 

6.3 - Estar assinada pelo representante legal na última folha e rubricada em 
todas as folhas, preferencialmente numerada; 

 

6.3.1 - Na hipótese das propostas estarem em desacordo com o item anterior, 
estando presente o representante legal na sala onde estão sendo abertos os envelopes e, 
desde que devidamente comprovada a sua representatividade através de procuração com 
poderes para tal, a falta da assinatura poderá ser sanada no ato da constatação de tal 
fato; 

 

6.3.2 - A referência na proposta do número da Agência e Conta Bancária do 
Licitante agilizará o processo de pagamento; 

 
 

6.4 - Conter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a 
partir da data de abertura; 

 
6.5 - A proposta poderá ser apresentada através do Sistema Betha Auto 

Cotação gravado em uma mídia eletrônica (pen drive ou cd) no Envelope da Proposta 
juntamente com uma via impressa, de acordo com o modelo constante do Anexo II deste 
edital e deverá obrigatoriamente conter: 

 
a) a identificação do objeto ofertado, observadas as especificações 

constantes do Anexo I do presente edital, informando as características, marca e 
quaisquer outros elementos referentes ao bem cotado, de forma a permitir que o 
Pregoeiro possa facilmente constatar se as especificações no presente Pregão foram ou 
não atendidas; 

 
b) o preço unitário e total por item, expresso em reais, com no máximo 2 

(duas) casas decimais; 
 
c) o número do item ofertado que deverá corresponder exatamente ao item e 

quantidade do Anexo I deste edital; 
 
d) o prazo de validade da proposta será de 60 dias, contados da data limite 

para apresentação das propostas neste Pregão; 
 

6.6 - A proposta deverá obedecer rigorosamente às especificações constantes 
do Anexo I, parte integrante deste Edital, sob pena de desclassificação do item em 
desacordo; 

 

6.7 - Qualquer documento que componha o envelope de proposta de preços 
deverá ser apresentado em original ou por qualquer processo de cópia perfeitamente 
legível, autenticado na forma da lei ou mediante cotejo das cópias com os originais por 
membro da Comissão Permanente de Licitação do Município de ORLEANS, ou Pregoeiro 
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e sua equipe de apoio, ou publicação em órgão da imprensa oficial que, no caso de cópia, 
também deverá estar autenticada na forma da lei; 

 

6.8 - A documentação estrangeira deverá ser apresentada em original ou 
qualquer processo de cópia autenticada pelo respectivo Consulado, traduzida por tradutor 
público juramentado. 

  

VVIIII  ––  DDOO  JJUULLGGAAMMEENNTTOO  DDAASS  PPRROOPPOOSSTTAASS  EE  DDAA  FFAASSEE  CCOOMMPPEETTIITTIIVVAA  DDEE  LLAANNCCEESS  
 

7.1 - Após o final da etapa de Credenciamento e verificação da apresentação 
da Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, as propostas serão 
abertas e analisadas pelo Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, quanto à sua 
aceitabilidade, conforme: 
a) Se o objeto ofertado é compatível com o objeto descrito no Edital e com as 
formalidades dele; 
b) Se o preço cotado na proposta escrita está excessivo de acordo com os preços 
praticados no mercado; 
c) Se o preço cotado na proposta escrita está inexeqüível de acordo com os preços 
praticados no mercado; 
 

7.1.1 - Será enfatizada a análise da letra “a” do item anterior (objeto e 
formalidades), sendo observadas as letras “b” e “c” quando flagrantes, ou seja, de fácil 
percepção; 

 

7.2 - Será desclassificada a proposta da licitante que: 
 

7.2.1 - Deixar de apresentar quaisquer documentos solicitados no Capítulo VI – 
Da Proposta de Preços; 

7.2.2 - Estiver expressa de forma omissa, incompleta ou incorreta, impedindo a 
identificação do item licitado; 

 

7.2.3 - Não atender às especificações mínimas dos produtos/serviços, exigidas 
neste Edital; 

 

7.2.4 - Conflitarem com a legislação em vigor; 
 

7.3 - Não serão consideradas para efeitos de julgamento, quaisquer vantagens 
não previstas no Edital; 

7.4 - Ocorrendo divergência entre o preço unitário e total, será considerado o 
preço unitário; e ocorrendo divergência entre o valor expresso por extenso e em 
algarismo, será considerado o valor expresso por extenso; 

 

7.5 - O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, poderá aceitar a correção 
de eventuais falhas ou omissões na própria sessão pública, principalmente àquelas 
formais; 

 

7.6 - Na apreciação das propostas o Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de 
Apoio, poderá solicitar informações complementares, amostras e/ou prospectos, a fim de 
obter maiores informações sobre o produto e/ou serviço ofertado, o que deverá ser 
providenciado no prazo estabelecido na ata da sessão pública, sob pena de 
desclassificação; 
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7.6.1 - No caso de não haver entrega da(s) amostra(s) e/ou prospecto(s), 
quando solicitada(s), ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, 
ou haver entrega de amostra(s) para análise fora das especificações técnicas previstas no 
Anexo I deste Edital, a proposta da licitante será desclassificada, estando sujeita às 
penalidades e sanções previstas neste Edital e legislação vigente; 

 

7.7 - Depois de verificada a conformidade das propostas com os requisitos 
estabelecidos neste Edital, o Pregoeiro informará aos participantes presentes quais 
licitantes apresentaram propostas de preço para cada um dos itens objeto da presente 
licitação, os respectivos valores ofertados e a marca; 

 

7.8 - O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, classificará, PELO 
PREÇO POR ITEM, as propostas passíveis de ofertas de lances verbais, além de ser 
identificado o menor preço, fazendo a devida ordenação das propostas de preços para 
cada item, em ordem crescente; 

 

7.8.1 - Participarão dos lances verbais e sucessivos por item ofertado o autor 
da proposta de menor preço e os autores das propostas que apresentem valores até 10% 
superiores, relativamente, a de menor preço; 

 

7.8.1.1 - Caso existam empates e diversas empresas dentro da faixa dos 10% 
(dez por cento), subitem anterior, serão classificadas todas estas para que os autores 
participem dos lances verbais; 

 

7.8.2 - Caso não houver, no certame, pelo menos três propostas escritas de 
preços classificadas, conforme o subitem 7.8.1, o Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de 
Apoio, classificará as melhores propostas em até o máximo de 03 (três), exceto quando 
houver empate nas propostas, caso em que serão todos esses convidados a participar da 
etapa de lances (até o 3º menor preço); 

 

7.9 - Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a 
serem propostos pelos credenciados das licitantes classificadas. Tais lances verbais 
deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, de 
forma razoável, sendo que o valor do primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da 
menor proposta escrita ofertada; 

 

7.9.1 - O Pregoeiro convidará os credenciados das licitantes a apresentarem, 
individualmente, lances verbais, a partir da proposta escrita classificada com o maior 
preço, prosseguindo seqüencialmente, em ordem decrescente de valor; 

 

7.9.1.1 – A oferta de lances deverá ser efetuada pelo valor total bruto para 
todos os licitantes; 

 

7.9.1.2 - Caso duas ou mais propostas dentre as inicialmente ordenadas para 
oferecer lances verbais apresentarem preços iguais, será realizado previamente sorteio 
para determinação da ordem de oferta dos lances; 

 

7.9.1.3 - Caso as licitantes participantes do sorteio desistam de apresentar 
lance verbal para o item em questão, a classificação dar-se-á de acordo com o resultado 
do sorteio; 
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7.9.2 - Caso não se realizem mais lances verbais, será encerrada a etapa 
competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por item, 
podendo registrar os menores preços de cada licitante classificado à etapa de lances, 
mesmo superiores ao menor preço final, devendo estes constar em Ata da Sessão 
Pública para sanar eventuais problemas futuros e, se necessário for, a negociação; 

7.9.3 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 
Pregoeiro, implicará exclusão da licitante da(s) rodada(s) posterior (es) de oferta de 
lances verbais, ficando sua última proposta registrada para classificação, no final da etapa 
competitiva; 

 

7.9.3.1 - Caso não se realize nenhum lance verbal, será verificado a 
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a 
contratação; 

 

7.10 – O encerramento da 1ª parte da etapa competitiva dar-se-á quando, 
indagados pelo pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar 
novos lances: 

 

7.10.1 – Caso o licitante que tenha proferido o lance mais bem classificado 
NÃO SEJA microempresa ou empresa de pequeno porte, serão consideradas com ele 
EMPATADAS, as propostas formuladas por microempresas e empresas de pequeno 
porte, cujos últimos lances sejam até 5% superiores ao melhor preço; 

 

7.10.2 – Será oportunizado ao licitante mais bem classificado entre os 
empatados, observado o item 7.10.1, apresentar proposta inferior ao preço vencedor, 
situação que, uma vez concretizada, importará na adjudicação do objeto licitado em seu 
favor; 

 

7.10.3 – Na hipótese do licitante mais bem classificado entre os empatados não 
apresentar proposta inferior ao preço vencedor da etapa de lances, serão convocados, se 
houverem, remanescentes dentre os empatados, respeitada a ordem classificatória, para 
exercitarem o mesmo direito; 

 

7.10.4 – Caso não haja novas propostas pelos licitantes considerados 
empatados visando superar o preço originalmente ofertado pelo licitante vencedor da 
primeira etapa de lances, a este será adjudicado o objeto licitado; 

 

7.11 - Não poderá haver desistência de lances ofertados, sujeitando-se a 
licitante desistente às penalidades e sanções constantes deste Edital e legislação vigente; 

 

7.12 - É vedada a oferta de lance visando empate com proposta de outra 
licitante; 

 

7.13 - O Pregoeiro estipulará parâmetros ou percentuais sobre os quais os 
lances verbais devem ser reduzidos, bem como o tempo de oferecimento de lances; 

 

7.13.1 - Durante etapa de lances, o pregoeiro poderá, a seu critério, alterar o 
decréscimo mínimo estipulado no item anterior. 

 

7.14 - Declarada encerrada a etapa competitiva (todos os participantes 
declinarem da formulação de lances) e classificadas as propostas, o Pregoeiro, auxiliado 
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por sua Equipe de Apoio, examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao 
valor, decidindo motivadamente a respeito; 

 

7.14.1 - O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, poderá negociar com 
o autor da oferta de menor valor com vistas à redução de preços; 

7.14.2 - Se a oferta não for aceitável, mesmo após a tentativa de negociação, o 
Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, examinará a oferta subseqüente, 
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até 
a apuração de uma proposta que atenda ao Edital; 

 

7.15 - O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o credenciado para que 
seja obtido preço melhor; 

 

7.16 - Encerrada a fase competitiva do Pregão e ordenadas as propostas, 
imediatamente será aberto pelo Pregoeiro o Envelope nº 2 – Documentos de 
Habilitação da(s) licitante(s) vencedora(s). 

  

VVIIIIII  ––  DDAA  HHAABBIILLIITTAAÇÇÃÃOO  ––  EENNVVEELLOOPPEE  NN  0022  
 

8.1 - O Envelope de Habilitação deverá conter os documentos abaixo 
elencados, preferencialmente numerados seqüencialmente, que constituirão a 
comprovação da: 

 

88..11..11  --  HHaabbiilliittaaççããoo  JJuurrííddiiccaa  
 

8.1.1.1 - Registro Comercial, arquivado na Junta Comercial respectiva, no caso 
de Empresa Individual; 

 

8.1.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial; e, no caso de 
Sociedade por Ações, acompanhado dos documentos referentes às eleições de seus 
administradores; (Dispensado se for apresentado no credenciamento). 

 

8.1.1.3 - Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, 
acompanhada de prova da Diretoria em Exercício, devidamente registrado em cartório; 

 

8.1.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de Empresa ou Sociedade 
Estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

8.1.1.5 - Cédula de Identidade em se tratando de pessoa física. 
 

88..11..22  --  RReegguullaarriiddaaddee  FFiissccaall  ee  TTrraabbaallhhiissttaa  
 

8.1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou no 
Cadastro Geral de Contribuintes (C.G.C/MF ou CNPJ); 

 

8.1.2.2 - Prova de regularidade fiscal para com as Fazendas Federal, Estadual 
e Municipal da sede ou domicílio da licitante. 
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8.1.2.3 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, fornecida pelo 
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) - CND; 

 

8.1.2.4 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) – CRF; 

 

8.1.2.5 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

  

88..11..33  --  QQuuaalliiffiiccaaççããoo  EEccoonnôômmiiccoo--FFiinnaanncceeiirraa  
 

8.1.3.1 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo 
distribuidor ou pelos cartórios de registro de falência e concordata da sede da pessoa 
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

 

88..11..44  ––  RReegguullaarriiddaaddee  SSoocciiaall  
  

8.1.4.1 - Declaração emitida pela Empresa atestando que atende ao inciso 
XXXIII, art. 7º da Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre aos menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, 
salvo condição de aprendiz) – modelo de uso facultativo – Anexo III do Edital. 

 
 
 

IIXX  ––  DDOO  JJUULLGGAAMMEENNTTOO  DDAA  HHAABBIILLIITTAAÇÇÃÃOO  
 

9.1 - Sendo considerada aceitável a proposta de preços da licitante que 
apresentou menor preço, o Pregoeiro procederá à abertura do Envelope nº 02 – Da 
Habilitação da autora da proposta de menor preço, realizando a verificação do 
atendimento das condições de habilitação fixadas neste Edital; 

 

9.1.1 – Após constatada a conformidade da documentação com as exigências 
contidas no Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto; 

 

9.1.2 - Em caso da licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 
a inabilitará e examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das licitantes, na ordem 
crescente de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda 
ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora; 

 

9.1.3 – Os licitantes “microempresas” ou “empresas de pequeno porte” deverão 
apresentar, sob pena de desclassificação, toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente restrições; 

 

9.1.3.1 – Caso a documentação apresentada por “microempresa” ou “empresa 
de pequeno porte” vencedora do certame contenha restrição fiscal, a sessão será 
suspensa, sendo reaberta, com a convocação de todos os licitantes participantes, na data 
designada pelo pregoeiro oficial, em 04 (quatro) dias úteis, para que tal licitante apresente 
a documentação de habilitação regular e se dê continuidade à sessão pública de pregão; 

 

9.2 - Será desconsiderada a documentação que contrarie os requisitos 
expressos neste edital e em seus anexos ou em desacordo com as formalidades 
prescritas, sendo a empresa inabilitada; 
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9.3 - O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, poderá aceitar a correção 
de eventuais falhas ou omissões na própria Sessão Pública, principalmente àquelas 
formais; 

 

9.4 - A apresentação do Certificado de Registro Cadastral (CRC) a que se 
refere o § 1º do art. 36 da Lei nº 8.666/93 e alterações, quando expedido pelo Município 
de ORLEANS/SC, pertinente ao objeto da licitação, substitui o item 8.1.1; 

 

9.5 - Os documentos exigidos no Capítulo VIII poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 
membro da Comissão Permanente de Licitação do Município de ORLEANS, bem como 
por Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio, ou através da publicação em órgão da 
imprensa oficial; 

 

9.6 - Serão considerados os prazos de validade expressos nos documentos. 
Para os documentos que não apresentarem o prazo de validade, considerar-se-á 90 
(noventa) dias, com exceção do Atestado de Capacidade Técnica, quando requeridos no 
Capítulo VIII deste Edital; 

 

9.7 - Os documentos deverão estar todos em nome da matriz ou todos em 
nome da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz 
ou filial e referir-se ao local do domicílio ou sede da licitante; 

 

9.8 - O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, após análise da 
documentação da empresa classificada para tal, fará anuncio de sua Habilitação ou 
Inabilitação; 

 

9.9 - O envelope de documentação deste Pregão que não for aberto ficará em 
poder do Pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, a partir da efetiva 
homologação da licitação, após o que ficará à disposição da licitante para retirada até o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, restando à Administração inutilizá-lo se não procurado; 

 

9.9.1 - Os envelopes com os documentos de habilitação das empresas que 
forem excluídas da fase competitiva do certame (lances verbais), permanecerão sob 
guarda do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, a 
partir da efetiva homologação da licitação, após o que ficará à disposição da licitante para 
retirada até o prazo de 05 (cinco) dias úteis, restando à Administração inutilizá-lo se não 
procurado.  

 

XX  ––  DDAA  SSEESSSSÃÃOO  PPÚÚBBLLIICCAA  DDOO  PPRREEGGÃÃOO  
 

10.1 - Na sessão pública do Pregão será lavrada ata da Sessão Pública 
circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, 
das propostas escritas e verbais apresentadas na ordem de classificação, da análise da 
documentação exigida para a habilitação e as licitantes com intenção de recorrer, sendo 
os motivos registrados em ata; 

  

10.1.1 - A ata da Sessão Pública circunstanciada deverá ser assinada pelo 
Pregoeiro, Equipe de Apoio presente e por todos os prepostos das licitantes presentes, 
através dos interessados ou representantes devidamente credenciados; 
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10.2 - Iniciada a sessão pública do Pregão, esta não será suspensa ou 
transferida, salvo motivo excepcional assim caracterizado pelo Pregoeiro; 

 

10.2.1 - Verificando-se o adiamento da sessão pública do Pregão, o Pregoeiro 
determinará nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no 
mesmo ato, os licitantes presentes; 

 

10.2.2 - Será lavrada ata da Sessão Pública a ser assinada por todos os 
presentes relatando todos os atos e fatos ocorridos até o momento da suspensão da 
sessão pública, inclusive os motivos do adiamento; 

10.3 - O Pregoeiro poderá interromper a sessão, temporariamente, para 
determinar alguma providência administrativa para o bom andamento dos trabalhos; 

 

XXII  ––  DDOO  RREEGGIISSTTRROO  DDEE  PPRREEÇÇOOSS  
 

11.1 - Os atos do presente processo serão publicados no Diário Oficial dos 
Municípios de Santa Catarina (DOM/SC); 

 

11.2 - Os atos de homologação desta licitação serão de competência do Exmo. 
Sr. Secretário de Administração do Município de ORLEANS; 

 

11.3 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços (Anexo VII) será de 12 
(doze) meses, contadas da data de sua assinatura; 

 

11.3.1 - É admitida a prorrogação da vigência do contrato, caso seja firmado, 
nos termos do da Lei Federal nº 8.666/93, satisfeitos os demais requisitos desta norma; 

 

11.3.2 - Dentro do prazo de vigência do Registro de Preços, as licitantes que 
tiverem seus preços registrados ficarão obrigadas ao fornecimento, desde que 
obedecidas às condições deste Edital e da respectiva Ata de Registro de Preços; 

 

11.4 - O Município de ORLEANS convocará o licitante vencedor, por meio de 
notificação via correio com aviso de recebimento ou através de fac-símile, para assinar a 
Ata de Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, permitindo a prorrogação por 
igual período, a critério da administração pública; 

 

11.4.1 - A Ata de Registro de Preços será assinada pelo órgão gerenciador e 
pelos fornecedores cujos preços forem registrados. E, depois de cumpridos os requisitos 
de publicidade, terão efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas 
no presente instrumento licitatório; 

 

11.4.2 - A licitante que tiver seu preço registrado se obriga a manter, na 
assinatura da Ata de Registro de Preços e durante o prazo de vigência da mesma, todas 
as condições de habilitação exigidas no Capítulo VIII deste Edital; 

 

11.4.3 - No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não 
atender as condições de habilitação, não comparecer ou recusar-se a assinar a Ata de 
Registro de Preços, responderá na forma da legislação vigente, sem prejuízo das 
cominações a ele previstas neste Edital, o Município registrará os demais licitantes, 
respeitada a ordem de classificação; 

 

11.4.4 - Os fornecedores classificados, subsequentemente, registrarão os seus 
preços na Ata de Registro de Preços, para futuras substituições; 
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11.5 - Durante a vigência do Registro de Preços, a administração pública 
poderá convocar os detentores do preço registrado, obedecida obrigatoriamente à ordem 
de classificação, a cumprir as obrigações decorrentes da presente licitação e da Ata de 
Registro de Preços; 

 

11.6 - As aquisições obedecerão à conveniência e às necessidades da 
administração pública e será procedida preferencialmente pela emissão de Autorização 
de Fornecimento (AF) e/ou, por Contrato de Fornecimento (CF) ou por documento 
equivalente; 

 

11.6.1. - A administração pública encaminhará ao detentor do preço registrado 
a Autorização de Fornecimento (AF), via correio com aviso de recebimento ou através de 
fac-símile, devendo atender ao fornecimento no prazo e no local de entrega estabelecido; 

 

11.6.2 - O contrato firmado, se firmado (Anexo VI), terá vigência a partir de sua 
assinatura, limitando-se ao final do exercício em que ocorreu sua assinatura, exceto os 
casos previstos nos incs do art. 57 da Lei 8.666/93; 

 

11.6.3 - A administração pública convocará o detentor do preço registrado, por 
meio de notificação via correio com aviso de recebimento ou através de fac-símile, para 
assinar o termo de contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, permitindo a prorrogação 
por igual período, na forma do § 1º, do art. 64, da Lei nº 8.666/93 e alterações; 

 

11.7 - A existência de preços registrados não obriga os órgãos: gerenciador e 
participantes deste Registro de Preços a efetivar as contratações que dele poderão advir, 
ficando-lhes facultada a adoção de outros meios para a contratação do fornecimento 
pretendido, respeitado a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao detentor 
do Preço Registrado a preferência em igualdade de condições; 

 

11.7.1 - O exercício de preferência previsto no item anterior dar-se-á caso os 
órgãos participantes deste Registro de Preços optem por contratar o fornecimento através 
de licitação específica e o preço encontrado for igual ou superior ao registrado; 

 

11.8 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços 
poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços, mediante prévia consulta ao órgão 
gerenciador, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas pelos 
regulamentos internos próprios; 

 

11.8.1 - Caberá ao fornecedor registrado, observadas as condições 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento adicional, independentemente 
dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as 
obrigações anteriormente assumidas. 

 

XII – DO PAGAMENTO 
 

12.1 - A administração pública efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias 
após o recebimento e aceite do material com a respectiva Nota Fiscal/Fatura ou 
documento legalmente equivalente, observado o cumprimento integral das disposições 
contidas neste edital; 

 

12.1.1 - Caso o vencimento do prazo de pagamento da Nota Fiscal/Fatura 
ocorra fora do calendário semanal ou de expediente bancário, o pagamento será efetuado 
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na próxima data do calendário, imediatamente posterior ao vencimento, não incidindo 
qualquer compensação financeira neste período; 

 

12.2 - A empresa deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal/Fatura 
informações sobre o produto, tais como: o NÚMERO DO ITEM desta licitação. 

 

12.3 - Também será obrigatório que a empresa mencione na Nota Fiscal/Fatura 
os seguintes dados bancários para pagamento: número do banco, número da agência 
com dígito, número da conta corrente com dígito. 

 

XXIIIIII  ––  DDOO  PPRRAAZZOO  EE  DDOO  LLOOCCAALL  DDEE  EENNTTRREEGGAA  
 

13.1 - O prazo de entrega deverá ser de até 07 (sete) dias após o recebimento 
da Autorização de Fornecimento ou documento equivalente; 

 

13.2 – A entrega será efetuada diretamente no Município de ORLEANS em 
endereço constante na Autorização de Fornecimento ou documento equivalente, nas 
quantidades constantes na Autorização de Fornecimento, tomando como base a Relação 
de Compras (Anexo I); 

 

XXIIVV  ––  DDOO  RREECCEEBBIIMMEENNTTOO  DDOO  OOBBJJEETTOO  
 

 

14.1 - Expedida a Ordem de fornecimento e/ou Executado o Contrato, o 
recebimento de seu objeto ficará condicionado a observância das normas contidas no art. 
40, inciso XVI, c/c o art. 73 inciso II, “a” e “b”, da Lei 8.666/93 e alterações, sendo que o 
recebimento ficará sob a responsabilidade do Setor Solicitante. 

  

  

XXVV  ––  DDAA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  PPRREEÇÇOOSS  RREEGGIISSTTRRAADDOOSS  
 

15.1 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente e a 
qualquer tempo, tornar-se superior ao praticado no mercado e/ou em outros órgãos da 
Administração Pública, a administração pública, órgão gerenciador, deverá: 
a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação 
ao praticado pelo mercado; 
b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 

15.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e 
o fornecedor detentor do preço registrado, mediante requerimento devidamente 
comprovado e fundamentado, não puder cumprir o compromisso, a administração pública 
poderá, mediante criteriosa análise: 
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e, ainda, se a 
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; 
b) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 

 

15.3 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá 
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para 
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obtenção da contratação mais vantajosa, ou revogação do lote e/ou item da Ata de 
Registro de Preços. 

 

XXVVII  ––  DDOO  CCAANNCCEELLAAMMEENNTTOO  DDOO  RREEGGIISSTTRROO  DDEE  PPRREEÇÇOOSS  
 

16.1 - O fornecedor terá seu registro de preço cancelado quando: 
a) Não cumprir as exigências do Ato Convocatório e/ou Ata de Registro de Preços;  
b) Não formalizar e/ou cumprir o contrato, nota de empenho ou instrumento equivalente, 
decorrente do registro de preços e/ou não tenha retirado o instrumento equivalente no 
prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 
c) Der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços; 
d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do 
registro de preços; 
e) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 

16.2 - O cancelamento de registro, nas alíneas citadas no item anterior, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, serão formalizados por despacho da 
autoridade competente do órgão gerenciador; 

 

16.3 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, 
mediante abertura de processo administrativo, devidamente fundamentado, comprovando 
fato superveniente, caso fortuito ou força maior, ou ocorrência de Fato do Príncipe; 

 

16.3.1 – O participante fica obrigado a manter o Registro pelo prazo de 12 
(doze) meses, salvo as condições estabelecidas no item anterior, após analisadas e 
julgadas; 

 

16.4 - A comunicação do cancelamento de preço registrado, nos casos 
previstos nas alíneas do item 16.1, será por correspondência com aviso de recebimento 
(protocolo), juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços; 

 

16.5 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios, por 02 (duas) 
vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última 
publicação; 

 

16.6 - A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado 
deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a 
aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não sejam aceitas 
as razões do pedido. 

 

 
XVII - DAS IMPUGNAÇÕES, PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E RECURSOS 

 

17.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital apontando as 
falhas ou irregularidades que o viciou, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil, 
que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal comunicação 
não terá efeito de recurso; 
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17.1.1. A ausência de resposta da Administração à impugnação apresentada, 
não impedirá a licitante de participar da abertura desta licitação, sendo esta respondida, 
posteriormente, na hipótese da impugnação não prejudicar as propostas; 

 

17.2. Até o 2º (segundo) dia útil, antes da data fixada para recebimento das 
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ao ato convocatório; 

 

17.2.1 - Quaisquer dúvidas sobre o presente edital deverão ser objeto de 
consulta ao Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, via correio, fax, e-mail ou através do 
protocolo da Recepção do referido órgão público; 

 

17.2.2 - As dúvidas encaminhadas eletronicamente deverão ser endereçadas 
exclusivamente para o endereço: licitacao@orleans.sc.gov.br, devendo constar a 
identificação da empresa e/ou cidadão solicitante; 

17.2.3. A perfeita compreensão do edital se dá somente mediante leitura atenta 
do conteúdo de todas as suas páginas, pois os dispositivos nela contido se 
complementam a fim de definirem as regras do certame. Portanto, recomenda-se aos 
interessados em participar da presente licitação, antes de oferecer qualquer pedido de 
esclarecimento, efetuar uma leitura completa do edital e procurar esclarecer suas dúvidas 
em um único documento, se for possível, evitando transtornos ao certame; 
 

17.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame, observando-se os prazos, no caso de alteração do teor das 
propostas técnicas e de preços; 
 

17.4. Ao final da sessão, a licitante que desejar recorrer contra decisões do 
Pregoeiro deverá manifestar imediata e motivadamente tal intenção, com o devido registro 
em ata, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das 
razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar 
contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da 
recorrente, sendo-lhe assegurada vista dos autos; 
 

17.5. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo 
para responder pela licitante; 
 

17.6. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do 
direito de recurso; 

 

17.7. Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo; 
 

17.8. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento; 

 

17.9. O recurso deverá ser interposto mediante petição datilografada ou 
impressa através de processamento eletrônico de dados, devidamente arrazoada 
subscrita pelo representante legal ou preposto da recorrente; 

 

17.10. O recurso deverá ser entregue no setor de Licitação, endereçado a 
mesma, podendo ser encaminhado por fac-símile; 

 

mailto:licitacao@orleans.sc.gov.br
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17.10.1. À parte que interpuser recurso por meio de fax símile deverá 
providenciar a juntada da via original nos respectivos autos, no prazo de máximo 
de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena do não conhecimento deste; 
 

17.11. O recurso será recebido pelo Pregoeiro e será processado conforme 
determina a Lei 10.520/02; 

 

17.12. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do 
objeto da licitação à licitante vencedora; 

 

17.13. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos 
interessados, no Setor de Licitação; 

 

17.14. A ocorrência de recursos de caráter meramente protelatório, ensejando 
assim o retardamento de execução do certame, a autoridade competente poderá, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida em lei. 

 

XVIII – DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES 
 

18.1 - As empresas que não cumprirem as obrigações assumidas na fase 
licitatória e/ou de execução do contrato estão sujeitas às seguintes sanções:  
a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária, não superior a 5 (cinco) anos, na modalidade de pregão, e não 
superior a 2 (dois) anos para as demais modalidades, aplicada segundo a natureza e a 
gravidade da falta cometida; e 
d) declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública; 
 

18.2. - A advertência será emitida pela Administração, quando o contratado 
descumprir qualquer obrigação; 
 

18.3. A multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega ou 
execução do contrato, de acordo com as alíquotas a seguir:  
a) 0,33 % (zero, trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto ou 
execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o 
limite de 9,9% (nove por cento); 
b) 10 % (dez por cento) em caso de não entrega do objeto ou não conclusão do serviço 
ou rescisão do contrato por culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente;  
c) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer 
cláusula do contrato, exceto prazo de entrega; 
 

18.3.1 - O valor da multa e/ou custas de depósito será deduzido dos créditos 
ou garantias da empresa, ou cobrado administrativa ou judicialmente; 

 

18.3.2 - Sempre que a multa ultrapassar os créditos da contratada e/ou 
garantias, o valor excedente será encaminhado à cobrança extrajudicial ou judicial; 

 

18.3.3 - O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias 
corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do 
serviço; 
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18.3.4 - A multa será aplicada quando o atraso for superior a cinco dias; 
 

18.3.5 - A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras 
penalidades; 

 

18.4 - A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações 
e/ou contratos, ficando suspenso o seu registro cadastral, de acordo com os prazos a 
seguir:  
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela 
Administração e a empresa permanecer inadimplente; 
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da 
proposta após a abertura e antes do resultado do julgamento; 
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a retirar a 
autorização de fornecimento ou assinar o contrato; 
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou 
parcial da autorização de fornecimento e/ou do contrato; 
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à 
frustração dos objetivos da licitação; 
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos 
fraudulentos nas licitações; 
g) por até 5 (cinco) anos quando, na modalidade de pregão, a fornecedora convocada 
dentro do prazo de validade da sua proposta, que não celebrar o contrato, que deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, que ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, que não mantiver a proposta, que falhar ou 
fraudar na execução do contrato, que se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios; e 
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas 
previstas no item anterior. 

18.4.1 - A penalidade de suspensão aplicada pela Administração, publicada no 
Diário Oficial dos Municípios, implicará na suspensão da fornecedora junto ao Cadastro 
Geral de Fornecedores do Município de ORLEANS/SC; 

 

18.4.2 - A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em 
caso de reincidência; 

18.5 - A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Prefeito Municipal; 
18.5.1 - A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto 

perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que a aplicou; 

18.5.2 - A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda 
Administração Pública; 

18.6 - As empresas que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados 
ou falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou 
ilegalidades para obtenção do registro no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de 
Santa Catarina/SEA, estarão sujeitas às seguintes penalidades:  
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a) suspensão temporária do Certificado de Cadastro de Fornecedores - CCF ou da 
obtenção do registro, por até 5 (cinco) anos na modalidade de pregão e até 2 (dois) anos 
para as demais modalidades, dependendo da natureza e gravidade dos fatos; e 
b) declaração de inidoneidade, nos termos do artigo anterior. 
 

18.7 - As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às 
empresas ou profissionais que:  
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; e 
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

 

18.8 - Compete à Comissão de Licitação ou ao Pregoeiro a indicação das 
penalidades previstas neste Regulamento, cuja aplicação dependerá da homologação da 
autoridade competente do órgão ou entidade; 

18.9 - É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das 
penalidades previstas neste edital, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento da notificação, que será dirigido à autoridade competente do órgão ou 
entidade; 

 

18.10.1 - Homologadas e publicadas as penalidades, a Administração as 
encaminhará ao Cadastro Geral de Fornecedores do ORLEANS/SC, para registro. 
 

11..11  XXIIXX  --  DDAASS  DDIISSPPOOSSIIÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS  
 

19.1 - Fazem parte integrante deste edital de Licitação: 
Anexo I – Detalhamento do objeto; 
Anexo II - Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação; 
Anexo II -A - Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação 
para Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, com restrição; 
Anexo III - Declaração de que a licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do 
art. 7º da Constituição Federal; 
Anexo IV - Declaração Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte 
Anexo V – Modelo de Apresentação das Propostas; 
Anexo VI - Minuta de Contrato; 
Anexo VII - Minuta de Ata de Registro de Preços. 
 

19.2. A administração pública reserva-se o direito de anular seus próprios atos, 
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou 
revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Supremo Tribunal 
Federal - STF, Súmula nº 473); 

 

19.3. No caso de não haver expediente para a data fixada à entrega e abertura 
dos envelopes contendo os documentos de habilitação e/ou propostas, a sessão pública 
realizar-se-á às 14 (quatorze) horas do primeiro dia útil, após a data anteriormente 
marcada; 

 

19.3.1. Caso algum órgão expedidor de documento exigido nesta licitação se 
encontre em greve, se a licitante não possuir documento com prazo de validade vigente, 
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deverá apresentar o documento vencido, juntamente com a comprovação de que o órgão 
expedidor se encontra em greve através de: cópia de matéria e/ou reportagem em jornais 
ou revistas e/ou declaração do próprio órgão expedidor; 

 

19.4. Caso a empresa licitante seja isenta de algum documento exigido no 
presente edital, deve a mesma fazer prova, dentro do envelope da fase correspondente à 
exigência, através de declaração do órgão expedidor do aludido documento; 

 

19.5. A apresentação de documentos exigidos no presente Edital poderão ser 
extraídos através dos Sites dos Órgãos Competentes (Internet), estando sujeitos a 
comprovação e confirmação junto ao Site do Órgão Competente, salvo disposição em 
contrário; 

 

19.6. O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, no interesse público, 
poderá relevar omissões puramente formais, desde que não seja infringido o princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório; 

19.7. A administração pública, na forma do disposto no § 3º do art. 43, da Lei nº 
8.666/93 e alterações, reserva-se no direito de promover qualquer diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo relativo a esta licitação; 

 

19.8. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou 
apresentação de quaisquer documentos relativos à presente licitação; 

 

19.9. O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, poderá solicitar parecer 
técnico interno ou externo em qualquer fase da presente licitação; 

 

19.10. O julgamento e a classificação das propostas são atos exclusivos do 
Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, que se reserva o direito de desclassificar as 
propostas em desacordo com este edital ou ainda que se revelarem manifestamente 
inexeqüíveis.  

 
 

Orleans - SC, 05 de Dezembro de 2016. 
 
 
 
 

EDUARDO BERTONCINI 

Secretário de Administração
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ANEXO I 

- DETALHAMENTO DO OBJETO – LISTA DE ITENS, PREÇO MÁXIMO 
Quadro de Quantitativos e Especificações Mínimas do(s)Item(s) 

 
 
 

 Item Quantidade Unid.  Descrição Preço Unit. Máximo Total Previsto  

 1  375 kg ACHOCOLATADO EM PÓ.Ingredientes - açúcar, cacau em pó, aroma natural de baunilha.  
Embalagens: sacos de polietileno de 1kg.  
Prazo de Validade - mínimo de 6 meses. (13783) 

 11,0000 4.125,00 

      

 2  2005 kg AÇÚCAR REFINADO.Características Técnicas - Açúcar refinado puro de cana natural  
Embalagens - o produto deve estar acondicionado em sacos de polietileno resistente de 1kg.  
Prazo de Validade - mínimo de 9 meses (13784) 

 2,7000 5.413,50 

      

 3  270 POT ALHO TRITURADO - INGREDIENTES: ALHO REIDRATADO, AGUA, ACIDO CITRICO E 
CONSERVANTE BANZOATO DE SODIO.  
EMBALAGENS: DEVEM ESTAR EMBALADAS EM POTES DE 400 GRAMAS. (14293) 

 8,9500 2.416,50 

      

 4  150 kg AMIDO DE MILHO. Características Técnicas - produto amiláceo extraído do milho. Deve ser fabricado a 
partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas e parasitas. Não deverá apresentar 
resíduos ou impurezas, bolor ou cheiro não característico.  
Embalagens - deve estar intacta, vedada com 500g.  
Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. (13787) 
 

 6,9900 1.048,50 

      

 5  2000 kg ARROZ PARBOILIZADO AMARELO: Características Técnicas - Grupo 1 longo. O produto não deve 
apresentar grãos disformes e percentuais de impurezas acima de 5% (grãos queimados, pedras, cascas e 
carunchos).  
Embalagens - Deves estar intacta, acondicionada em pacotes de 1kg.  
Prazo de Validade - mínimo  
de 6 meses. (13788) 
 
 
 

 2,6900 5.380,00 
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 6  1000 kg ARROZ BRANCO.Características Técnicas - O produto não deve apresentar grãos disformes e 
percentuais de impurezas acima de 5% (grãos queimados, pedras, cascas e carunchos).  
Embalagens - Deves estar intacta, acondicionada em pacotes de 1kg.  
Prazo de Validade - mínimo de 6 meses. (13789) 

 2,7500 2.750,00 

       

 7  5340 kg BANANA  BRANCA: Características Técnicas - de primeira, in natura, apresentando grau de maturação 
adequado a manipulação, transporte e consumo; isenta de sujidades, parasitas e larvas. Sem danos 
físicos e sinais de deterioração. Deve apresentar características definidas, bem formadas.  Tamanho  
médio, livre de danos fisiológicos, pragas e doenças. Estar em perfeitas condições de conservação, sua 
coloração deve ser amarelada e não deve estar totalmente madura.  
Embalagens - o produto deve ser acondicionado em caixas de polietileno de 20kg. (13901) 
 

 2,8900 15.432,60 

      

     

 8  70 kg BANHA SUÍNA: Características técnicas - banha suína refrigerada.  
Embalagem: deve estar acondicionada em embalagens de polietileno branco leitoso de 1 kg.  
Prazo de Validade - mínimo de 4 meses. (13791) 

 5,0000 350,00 

      

 9  1290 kg BATATA INGLESA: Características técnicas - batata de 1ª qualidade lavada, classe média Tipo especial, 
deve apresentar características de qualidade, bem formadas com coloração própria, superfície lisa, livre de 
danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças. Estar em perfeitas condições de  
conservação e maturação.  
Embalagens - o produto deve estar embalado em sacos resistentes. (13793) 
 

 2,3500 3.031,50 

        

 10  100 l BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA  COM POLPA DE FRUTAS  
Ingredientes: leite integral e/ ou leite integral reconstituido, amido modificado, soro de leite reconstituido, 
fermento lácteo.  
Embalagem: plástica de 1 litro.  
Prazo de Validade- mínimo de 3 meses. (14394) 
 

 2,4500 245,00 

        

 11  3180 l BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE: Ingredientes: leite pasteurizado, soro de leite em pó, cacau 
em pó, extrato de malte, pré-mistura de vitaminas, aroma sintético idêntico ao natural de baunilha, 
maltodextrina.  
Embalagem: tetra-pack de 1 litro.  
Prazo de Validade - mínimo de 6 meses  
Informação nutricional aproximada: porção de 200 ml: Carboidratos, 30 g; Proteínas, 3 g; Gorduras totais, 
3,5 g; Gordura saturada, 1,8 g; Gordura trans, 0 g. (13795) 
 
 
 

 4,6500 14.787,00 
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 12  396 kg BETERRABA Características Técnicas: de primeira, fresca compacta e firme, isentas de enfermidades, 
materias terroso, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, de colheita recente. 
(14395) 

 1,8000 712,80 

        

 13  765 pt BISCOITO DE LEITE: Características Técnicas -deve estar intacta, pacotes de polietileno transparente 
com peso de 800 gramas. A embalagem primária deve estar em caixa de papelão.  
Prazo de Validade - mínimo de 10 meses.  
Data de fabricação - máximo de 2 meses. (13798) 

 3,3900 2.593,35 

        

 14  1685 pt BISCOITO SORTIDO  
Características Técnicas- deve estar intacta, pacotes de polietileno transparente com peso de 400 gramas. 
A embalagem primária deve estar em caixa de papelão.  
Prazo de Validade- mínimo de 6 meses.  
Data de fabricação- máximo de 2 meses (14400) 
 

 3,0000 5.055,00 

        

 15  725 pt BISCOITO MARIA: Características Técnicas -deve estar intacta, pacotes de polietileno transparente com 
peso de 400 gramas. A embalagem primária deve estar em caixa de papelão.  
Prazo de Validade - mínimo de 10 meses.  
Data de fabricação - máximo de 2 meses. (14402) 

 3,9500 2.863,75 

        

 16  710 pt Cafe em Pó Tradicional Características do produto - café torrado em ponto médio.  
Embalagens - embalagem vedada contendo 500 gramas.  
Prazo de Validade - mínimo de 12 meses.  
Data de fabricação - máximo de 2 meses (13902) 
 

 8,9500 6.354,50 

        

 17  4000 kg CARNE ACÉM BOVINO: Características Técnicas - resfriada, tipo miolo do acém, proveniente de machos 
da espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeção veterinária, sem osso, contendo no máximo 6% de 
gordura, isenta de cartilagens, sem sebo, máximo 3% de aponevroses. A carne deve apresentar-se livre 
de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, 
devendo conter obrigatoriamente registro de inspeção sanitária.   
Embalagens - deve estar intacta. Acondicionada em sacos de polietileno reforçado á vácuo.  embalagens 
em pacotes com peso de 1000 a  

 12,9900 51.960,00 

        

        

    

2000 gramas, etiquetados com peso, espécie do produto e validade e número do registro (SIM, SIF OU 
SIP). O transporte deverá ser em condições que preservem tanto as características físico-químicas, 
microbiológicas e microscópicas em temperatura entre +1 e +5ºC., dispostas em caixas de papelão 
reforçada e impermeabilizada internamente e lacrada com cinta de nylon. (13803) 
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 18  2100 kg CARNE BOVINA MOÍDA: Características Técnicas - carne bovina moída, corte acém, congelada, 
embalada a vácuo em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, transparente, pacotes com 01 kg. 
Conter no máximo 2 % de gordura, livre de sebos, aponevroses, ossos, cartilagens e pêlos. Embalagens  
rotuladas, constando obrigatoriamente carimbos do SIF,SIE ou SIM, com identificação   
do produto. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.   
Embalagens - embalagens em pacotes com peso de 1000 a 2000 gramas, etiquetados com peso, espécie 
do produto e validade e número do registro (SIM, SIF OU SIP). O transporte deverá ser em condições que 
preservem tanto as características físico-químicas, microbiológicas e microscópicas em temperatura entre 
+1 e +5ºC., dispostas em caixas de papelão reforçada e impermeabilizada internamente e lacrada com 
cinta de nylon. (13804) 
 
 

 12,9900 27.279,00 

       

       

 19  732 kg Cebola de Cabeça Características Técnicas -. de primeira, in natura, classe 4  (entre 70 a 90 mm) 
apresentando grau de maturação adequado a manipulação, transporte e consumo; isenta de sujidades, 
parasitas e larvas. Sem danos físicos e sinais de deterioração. Deve apresentar as características de 
qualidade, de coloração branca amarelada, estar em perfeitas condições de conservação. (13903) 
 
 

 1,2900 944,28 

       

 20  792 kg CENOURA: Características Técnicas - de primeira, vermelha extra, in natura, apresentando grau de 
maturação adequado a manipulação, transporte e consumo; isenta de sujidades, parasitas e larvas. Sem 
danos físicos e sinais de deterioração.Deve apresentar as     características de qualidade, de coloração 
alaranjada em perfeito grau de maturação, estar em perfeitas condições de conservação. (13806) 
 

 2,7000 2.138,40 

       

 21  140 kg COLORAU: Características Técnicas - Colorífico em pó fino homogêneo, obtido de frutos maduros de 
urucum, limpos. Cor: vermelho intensa, com cheiro e sabor próprios para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor.  
Embalagens - o produto deve estar acondicionado em sacos de  
polietileno resistente de 500 gramas.  
Prazo de Validade - mínimo de 6 meses. (13809) 

 9,5000 1.330,00 

        

        

 22  162 kg CREME VEGETAL 25% Características Técnicas- creme vegetal 25% de lipídeos, com sal, livre de 
gordura trans.  
Embalagens- o produto deve estar em pote de polieitleno resistentes de 500g.  
Prazo de validade- mínimo de 6 meses.  
Data de fabricação- maximo de 2 meses. (14403) 

 4,9800 806,76 

        

 23  235 kg DOCE DE FRUTAS: Ingredientes - polpa de frutas, açúcar. Sabores morango, banana e abóbora.  
Embalagens - potes de polietileno de 1000 gramas.  
Prazo de Validade - mínimo de 10 meses. (13810) 
 
 
 

 9,9700 2.342,95 

        



 

  

 

 

Prefeitura de Orleans 
Rua XV de Novembro, 282 

Centro – 88870-000 
Telefone: (48) 3886-0131/3886-0109 

 

 

 24  120 kg DOCE DE LEITE: Ingredientes -  a base de leite pasteurizado, açúcar, conservantes.  
Embalagens - potes de polietileno de 1000 gramas.  
Prazo de Validade - mínimo de 10 meses. (13811) 
 

 9,9900 1.198,80 

        

 25  170 kg FARINHA DE MANDIOCA FINA: Característica Técnicas - farinha de mandioca fina azeda especial.  
Embalagens - sacos de polietileno transparente de 1kg.  
Prazo de Validade - mínimo de 5 meses.  
Data de fabricação - máximo de 1 mês. (13813) 

 4,4900 763,30 

        

 26  635 kg FARINHA DE MILHO: PRODUTO OBTIDO PELA MOAGEM DO GRAO DE MILHO DE  1° QUALIDADE, 
DESGERMINADO OU NÃO, DEVENDO SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SÃS E 
LIMPAS ISENTAS DE TERRA E PARASITOS. PRODUTO DE ASPECTO FINO, AMARELO, LIVRE DE 
UMIDADE. (13904) 

 2,7500 1.746,25 

        

 27  1360 kg FARINHA DE TRIGO ESPECIAL: Característica Técnicas - farinha de trigo especial enriquecida com ferro 
e ácido fólico.  
Embalagens - sacos de papelão biodegradável de 1kg.  
Composição Química em 50g - VC: 180 HC: 38g Ptn: 5g Lip: 0,5g Fibra Alimentar: 1g Ca: 9mg F: 0,6mg  
Prazo de Validade -  
mínimo de 6 meses.  
Data de fabricação - máximo de 1 mês. (13814) 
 

 2,2500 3.060,00 

        

 28  135 kg FARINHA LÁCTEA: Característica Técnicas - enriquecida com vitaminas, de preparo instantâneo. 
Fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, deverá apresentar aspecto e cheiro característico, livre 
de sujidades e substâncias nocivas.   
Embalagens -  de 1kg.  
Prazo de Validade - mínimo de 6  
meses.  
Data de fabricação - máximo de 1 mês. (13815) 
 

 14,3000 1.930,50 

        

        

 29  1390 kg FEIJAO PRETO- CARACTERISTICA TECNICAS: FEIJAO COM GRAOS SELECIONADOS TIPO I, 
GRUPO I, CLASSE PRETO.   
EMBALAGEM: DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 1KG.  
PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 6 MESES. (13816) 
 
 
 
 
 

 6,9900 9.716,10 
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 30  380 kg FEIJAO VERMELHO CARACTERISTICA TECNICAS FEIJAO COM GRAOS SELECIONADOS TIPO I, 
GRUPO CLASSE PRETO.  
EMBALAGENS- DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 1KG.  
PRAZO DE VALIDADE- MINIMO DE 6 MESES. (14287) 
 

 8,9900 3.416,20 

        

 31  776 Sch FERMENTO BIOLÓGICO: 36. Fermento biológico  
Ingredientes - Saccharomyces cerevisiae e agente de rehidratação  
Embalagens - envelopes de 10g.  
Prazo de Validade - mínimo de 45 dias.  
Data de fabricação - máximo de 15 dias. (13818) 
 
 

 1,0000 776,00 

        

 32  760 lt FERMENTO QUÍMICO: 37. Fermento químico  
Ingredientes - amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e 
carbonato de cálcio.  
Embalagens - em latas de 100g, devidamente lacradas.  
Prazo de Validade - mínimo de 6 meses (13819) 
 
 

 1,9900 1.512,40 

        

 33  2450 kg FRANGO CONGELADO COXA E SOBRECOXA SEM PORÇÃO DORSAL:  
Característica Técnicas - frango congelado com pesagem de 1000 gramas. A ave deve Ter contornos 
definidos, firme e sem manchas, peça lisa e coloração clara, aderente, sem odores.   
Embalagens - Deve estar intacta. O produto deve estar acondicionado em sacos de polietileno 
transparente, protegido por papelão.  
Prazo de Validade - mínimo de 6 meses. (13820) 
 

 6,9500 17.027,50 

        

 34  2450 kg FRANGO CONGELADO PEITO COM OSSO: Característica Técnicas - frango congelado com pesagem de 
1000 gramas. A ave deve Ter contornos definidos, firme e sem manchas, peça lisa e coloração clara, 
aderente, sem odores.   
Embalagens - Deve estar intacta. O produto deve estar acondicionado em sacos de  
polietileno transparente, protegido por papelão.  
Prazo de Validade - mínimo de 6 meses. (13821) 

 6,9900 17.125,50 

        

        

 35  2280 kg Laranja Tipo Pera  Característica Técnicas - de primeira, in natura, apresentando grau de maturação 
adequado a manipulação, transporte e consumo; isenta de sujidades, parasitas e larvas. Sem danos 
físicos e sinais de deterioração. (14404) 
 
 
 
 

 1,8000 4.104,00 
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 36  570 kg Laranja Lima Característica Técnicas - de primeira, in natura, apresentando grau de maturação adequado 
a manipulação, transporte e consumo; isenta de sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e sinais 
de deterioração. (13906) 
 

 3,4900 1.989,30 

        

 37  17256 l LEITE LONGA VIDA: Característica Técnicas - leite integral UHT.  
Embalagens - o produto deve estar acondicionado em embalagens Tetra Pack de 1 litro.   
Entrega - conforme dias estipulados. A entrega ficará a cargo do fornecedor.  
Prazo de Validade - mínimo de 90 dias  
Data de fabricação -  
máximo de 30 dias. (13822) 
 

 2,5000 43.140,00 

        

 38  804 l LEITE ZERO LACTOSE: Características Técnicas - Leite UHT semidesnatado, isento de lactose. 
Embalagem com 1 litro. (13823) 
 

 2,9900 2.403,96 

        

 39  4440 kg Maça Vermelha Tipo Fuji ou Gala Características Técnicas - de primeira, in natura, apresentando grau de 
maturação adequado a manipulação, transporte e consumo; isenta de sujidades, parasitas e larvas. Sem 
danos físicos e sinais de deterioração. (13907) 

 5,2500 23.310,00 

        

 40  900 kg MACARRÃO PARAFUSO: Característica Técnicas - macarrão com vitaminas tipo PARAFUSO. Não 
deverá apresentar sujidade, bolor, manchas ou fragilidade à pressão dos dedos.  
Embalagens - deve estar intacta, em pacotes de polietileno de 1 kg. Deve Ter na embalagem a rotulagem 
conforme legislação.  
Prazo de Validade - mínimo de 6 meses.  
Data de fabricação - máximo de 2 meses. (13825) 
 

 4,7800 4.302,00 

        

 41  420 kg MAMÃO TIPO FORMOSA OU HAVAÍ: Características Técnicas - e primeira, livre de sujidades, parasitas  
e larvas, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionado em caixa pesando  
aproximadamente 8kg. (13826) 
 

 3,9900 1.675,80 

        

 42  384 kg MANTEIGA COM SAL: Características Técnicas - Manteiga sem sal, de primeira qualidade,  obtida do 
creme de leite (nata) padronizado, pasteurizado e maturado, com 200g, com teor mínimo de 80% de 
lipídeos, embalagens retangulares com dados de identificação, data de fabricação e validade, lote,  
registro do Ministério da agricultura SIF/ DIPOA. Validade de, no mínimo, 4 meses. (13827) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13,0000 4.992,00 
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 43  252 kg MARGARINA 65% LIPÍDIOS.  
Características Técnicas- creme vegetal 65% de lipídios, com sal, livre de gordura trans.  
Embalagens- o produto deve estar em pote de polietileno resistentes de 500g.  
Prazo de Validade- mínimo de 6 meses.  
Data de fabricação- máximo de 2 meses. (14398) 

 9,4500 2.381,40 

        

 44  300 kg MACARRÃO CABELO DE ANJO - ALETRIA: Característica Técnicas - macarrão com vitaminas tipo 
CABELO DE ANJO. Não deverá apresentar sujidade, bolor, manchas ou fragilidade à pressão dos dedos.  
Embalagens - deve estar intacta, em pacotes de polietileno de 500 gramas ou 1000 gramas. Deve Ter na  
embalagem a rotulagem conforme legislação.  
Prazo de Validade - mínimo de 6 meses.  
Data de fabricação - máximo de 2 meses. (13830) 
 

 7,9800 2.394,00 

        

 45  90 kg MACARRÃO DE CONCHINHA Característica Técnica- macarrão com vitaminas tipo conchinha. Não 
deverá apresentar sujidade, bolo, manchas ou fragilidade à pressão dos dedos.  
Embalagens- deve estar intacta, em pacotes de polietileno de 500 gramas ou 100 gramas. Deve ter na 
embalagem a rotulagem conforme legislação.  
Prazo de Validade- mínimo de 6 meses.  
Data de fabricação- máximo de 2 meses. (14405) 

 6,8000 612,00 

        

        

 46  744 kg MORANGA KABUTIÁ: Característica Técnicas - de primeira, in natura, apresentando grau de maturação 
adequado a manipulação, transporte e consumo; isenta de sujidades, parasitas e larvas. Sem danos 
físicos e sinais de deterioração. (13833) 
 

 2,7000 2.008,80 

        

 47  880 l ÓLEO DE SOJA: Características Técnicas - óleo de soja refinado  
Embalagens - o produto deve estar em latas ou garrafas plásticas de 900ml  
Prazo de Validade - mínimo de 10 meses. (13834) 
 

 3,2500 2.860,00 

        

 48  1800 dz  OVO  DE GALINHA: Características Técnicas - ovos de galinha selecionados, deve apresentar 
características de qualidade, bem formados, com coloração própria, livre de danos fisiológicos, pragas e 
doenças. Estar em perfeitas condições de conservação.  
Embalagens - o produto deve estar em embalagens  
próprias de papelão e  com registro do SIM. (13908) 
 

 4,6900 8.442,00 

        

 49  915 kg PÃO DE LEITE FATIADO Características Técnicas- pão de leite tamanho médio 500 gramas fatiado.  
Ingredientes- farinha de trigo, fermento biológico e sal. (14399) 
 

 9,6000 8.784,00 
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 50  1445 kg PÃO FRANCES- CARACTERISTICA TECNICA: PAO FRANCES TAMANHO MEDIO 50 GRAMAS.  
INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO E SAL. (13835) 

 8,9900 12.990,55 

        

 51  60 kg MISTURA PARA MINGAU- INGREDIENTES: MISTURA A BASE DE MILHO PARA O PREPARO DE 
MINGAU SABORES, BAUNILHA E MORANGO.  
EMBALAGEM: EM CAIXAS DE 500G.  
PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 6 MESES.  
DATA DE FABRICAÇÃO: MAXIMO DE 2 MESES. (13832) 
 

 21,1200 1.267,20 

        

 52  204 un REPOLHO VERDE: Características Técnicas - deve apresentar as características de qualidade, de 
coloração verde amarelada, estar em perfeitas condições de conservação. (13836) 
 

 1,5000 306,00 

        

 53  425 kg SAL REFINADO Característica Técnicas- sal refinado iodado.  
Embalagens- Embalados em sacos de polietileno transparente.   
Prazo de Validade- mínimo de 12 ( doze) ou 1 (um) ano 365 ( trezentos e sessenta e cinco) dias, 
acondionado à temperatura ambiente, a partir da data de fabricação/envase. (14406) 

 1,1000 467,50 

 

                               

 54  108 l SUCO DE FRUTAS INTEGRAL- Suco de uva integral (tinto) é a bebida não fermentada e não diluída, 
obtida da parte comestível da uva, sem adição de açúcares, e na sua concentração natural, através de 
processo tecnológico adequado, pasteurizado, e envasado.  
Embalagem: vidro ou caixa cartonada contendo 1 litro.  
Prazo de Validade- mínimo 1 ano. (14397) 
 

 12,9900 1.402,92 

        

 55  540 kg TOMATE- CARACTERISTICA TECNICA: LONGA VIDA NACIONAL DE PRIMEIRA, VERMELHA EXTRA, 
IN NATURA, APRESENTANDO GRAU MEDIO DE MATURAÇÃO ADEQUADO A MANIPULAÇÃO, 
TRASNPORTE E CONSUMO; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.  
SEM DANOS FISICOS E SINAIS DE DETERIORAÇÃO. DEVE APRESENTAR AS CARACTERISTICAS 
DE QUALIDADE, ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇOES DE CONSERVAÇÃO. (13839) 
 

 2,9000 1.566,00 

        

 56  336 l VINAGRE: Características Técnicas - Vinagre de álcool  
Embalagens - o produto deve estar em garrafas de polietileno com 750ml  
Prazo de Validade - mínimo de 12 meses  
Data de Fabricação - máximo de 60 dias (13840) 

 1,2500 420,00 

        

      Total Geral ------>      326,7400 349.452,37 
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Observação: CRITÉRIOS TÉCNICOS 

Entregar o produto no prazo de sete (7) dias, após resultado da 

licitação, caso o não cumprimento do prazo de entrega o 

fornecedor poderá (conforme análise) ser excluído da próxima 

licitação; 

Após a entrega dos gêneros os mesmos estarão submetidos à análise e 

inspeção técnica por um período de 7 (sete) dias úteis; 

Durante o período de análise produtos que não estiverem dentro das 

especificações serão devolvidos; 

Os produtos perecíveis (hortifrutigranjeiros) deverão ser entregues 

conforme cronograma estabelecido pela Secretaria de Educação. 

 

CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA O TRANSPORTE DE GÊNEROS 

 ALIMENTÍCIOS 

 

Em conformidade com Decreto Estadual nº 31.455, de 20 de fevereiro de 1987. 

 

Art. 171 – A pessoa proprietária de/ou responsável por veículos de transporte de 

Gêneros Alimentícios, deve provê-los de: 

 

I – separação integral entre compartimento de cargas e o compartimento do 

condutor e do ajudante; 

 

II – compartimento de carga de acordo com a finalidade; 

 

III – prateleiras e/ou estrados removíveis para facilitar a limpeza; 

 

IV – meios de proteção dos alimentos contra os raios solares diretos, chuvas, 

excesso de calor, poeiras e contaminação de qualquer natureza. 

 

Art. 172 – Toda pessoa proprietária de/ou responsável por veículos de transporte 

de Gêneros Alimentícios deve providenciar para que os mesmos sejam mantidos 

nas mais rigorosas condições de higiene e limpeza. 

 

Art. 177 – Toda pessoa proprietária de/ou responsável por veículos para 

transporte dos demais Gêneros Alimentícios que não os previstos nesta seção, 
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devem obedecer além das disposições de ordem geral deste Regulamento, as 

seguintes: 

 

II – os compartimentos de carga, quando não forem do tipo fechado, devem ter 

cobertura obrigatória, sendo terminantemente proibida a sua utilização para o 

transporte de pessoas. 

 

 

ORGANOGRAMAS DE ENTREGAS 

 

Os produtos licitados deverão ser entregues diretamente nas escolas relacionadas 

abaixo. 

 

Unidades para entrega:  

 

1. E.E.B Hilsa Pedone                  (Rio Belo) 

2. E.E.B Lauro Pacheco          (Nova Orleans) 

3. C.E.I Débora Laurentino Salão Chiquinho Cardoso    (Nova Orleans) 

4. C.E.I Mundo Encantado         (Nova Orleans) 

5. C.E.I Débora Sede Matriz         (Nova Orleans) 

6. E.E.B Leopoldo Hanoff                (Barracão) 

7. E.E.B Marta Cláudio                  (Brusque) 

8. E.E.B Ranchinho            (São Gerônimo) 

9. C.E.I Arcangelo Campos                (Pindotiba) 

10. FEBAVE                       (Centro) 

11. APAE                  (Barro Vermelho) 

12. CENTRO RUI – PETI                                 (Jardim das Orquídeas) 

 

Cronograma de entrega 

 

Os hortifrutigranjeiros deverão ser obrigatoriamente entregues às segundas-

feiras quinzenalmente conforme cronograma estabelecido pela Secretaria de 

Educação. 

 

Segue abaixo:
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   CRONOGRAMA DE ENTREGA DE HORTIFRUTI  

          

DESCRIÇÃO UNIDADE total 13/fev 27/fev 13/mar 27/mar 10/abr 24/abr TOTAL 

BANANA kg 5340 890 890 890 890 890 890 5340 

BATATA 
INGLESA kg 1290 215 215 215 215 215 215 1290 

BETERRABA kg 396 66 66 66 66 66 66 396 

CEBOLA kg 732 122 122 122 122 122 122 732 

CENOURA kg 792 132 132 132 132 132 132 792 

LARANJA PERA kg 2280 380 380 380 380 380 380 2280 

LARANJA LIMA kg 570 95 95 95 95 95 95 570 

MAÇÃ kg 4440 740 740 740 740 740 740 4440 

MAMÃO kg 420 120 120 120 120 120 120 720 

OVOS dúzia 1800 300 300 300 300 300 300 1800 

PÃO FATIADO kg 915 153 153 153 153 153 150 915 

REPOLHO UNIDADE 204 34 34 34 34 34 34 204 

TOMATE kg 540 90 90 90 90 90 90 540 
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À  
PREFEITURA DE ORLEANS 

DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: ________ 

AO: MUNICÍPIO DE ORLEANS/SC 
SETOR DE LICITAÇÕES 
PREGÃO PRESENCIAL Nº______/______ PARA REGISTRO DE PREÇOS  
SESSÃO PÚBLICA ÀS: _______ HORAS DO DIA: ___ /___ /_____ 
 

 

AANNEEXXOO  IIII  
 

DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  
 

((PPlleennoo  AAtteennddiimmeennttoo  aaooss  RReeqquuiissiittooss  ddee  HHaabbiilliittaaççããoo))  
 
 
Prezados Senhores, 
 
_________________________________________, inscrito no CGC/CNPJ nº 
_____________ por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e 
do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no item 5.1 do Capítulo V do 
Edital, que Atende Plenamente aos Requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo 
inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 
 
Datado aos _____ dias de _______________ de _______. 
 
 
 
 
 

 
___________________________________________________ 

Assinatura, Nome, Cargo e Função 
(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa) 
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DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: ________ 
AO: MUNICÍPIO DE ORLEANS/SC 
SETOR DE LICITAÇÕES 
PREGÃO PRESENCIAL Nº______/______ PARA REGISTRO DE PREÇOS  
SESSÃO PÚBLICA ÀS: _______ HORAS DO DIA: ___ /___ /_____ 
 

 
 

AANNEEXXOO  IIII--AA  
 
 

DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  
 
 

((PPlleennoo  AAtteennddiimmeennttoo  aaooss  RReeqquuiissiittooss  ddee  HHaabbiilliittaaççããoo  ppaarraa  MMiiccrroo  EEmmpprreessaass  oouu  

EEmmpprreessaass  ddee  PPeeqquueennoo  PPoorrttee  ––  CCoomm  rreessttrriiççõõeess))  
 
 
 

Prezados Senhores, 
 
 
_________________________________________, inscrito no CGC/CNPJ nº 
_____________ por intermédio de seu representante legal o (a) Sr 
(a)...................................., portador (a) da Carteira de Identidade no............................ e do 
CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no item 5.1 do Capítulo V do 
Edital, que Atende aos Requisitos de Habilitação, ressalvado o disposto na Lei n.º 123, de 
14 de dezembro de 2006. 
 
 
Datado aos _____ dias de _______________ de _______. 
 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
Assinatura, Nome, Cargo e Função 

(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa) 
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DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: ________ 
AO: MUNICÍPIO DE ORLEANS/SC 
SETOR DE LICITAÇÕES 
PREGÃO PRESENCIAL Nº______/______ PARA REGISTRO DE PREÇOS  
SESSÃO PÚBLICA ÀS: _______ HORAS DO DIA: ___ /___ /_____ 
 

 

AANNEEXXOO  IIIIII  
 

DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  
 

((IInncciissoo  XXXXXXIIIIII  ddoo  aarrtt..  77ºº  ddaa  CCFF))  
 
 
Prezados Senhores, 
 
_________________________________________, inscrito no CGC/CNPJ nº 
_____________ por intermédio de seu representante legal o (a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e 
do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 
no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, 
que não emprega menor de 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 (  ). 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
Datado aos _____ dias de _______________ de _______. 
 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
Assinatura, Nome, Cargo e Função 

(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa) 
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DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: ________ 
AO: MUNICÍPIO DE ORLEANS/SC 
SETOR DE LICITAÇÕES 
PREGÃO PRESENCIAL Nº______/______ PARA REGISTRO DE PREÇOS  
SESSÃO PÚBLICA ÀS: _______ HORAS DO DIA: ___ /___ /_____ 
 

 
 

AANNEEXXOO  IIVV  
 
 

DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  
 
 

((MMiiccrroo  EEmmpprreessaa  oouu  EEmmpprreessaa  ddee  PPeeqquueennoo  PPoorrttee))  
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
_____________________________________, inscrito no CGC/CNPJ nº _____________ 

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da 

Carteira de Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, que 

detém a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 

Complementar n.º 123, de 14/12/2006. 

 

 
Datado aos _____ dias de _______________ de _______. 
 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
Assinatura, Nome, Cargo e Função 

(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa) 
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AANNEEXXOO  VV  ––  MMOODDEELLOO  DDEE  PPRROOPPOOSSTTAA  
 

“Modelo de Proposta de Preços” 
 
 
À  
PREFEITURA DE ORLEANS 
 

 
Item 

 
Qtde 

 
 Unid. 

 

   
        Descrição do Produto 

 
Marca 

 
Vlr.Unit. 

 
Vlr. Total 

       
       
 
Dados da Licitante 
 
Razão Social/Nome: 
Endereço: 
Município: 
Estado: 
CEP: 
CNPJ/CPF/MF: 
Fone: ( )  
Fac-simile: ( ) 
E-Mail:  
Banco: 
Agência: 
Conta: 
Representante: 
Fone: ( ) 
Fac-simile: ( )  
 
Local e data:  
 
 
 
Assinatura/Carimbo 
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AANNEEXXOO  VVII  
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2016 
 
 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.NumContrato 
 
 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO A PREFEITURA DE ORLEANS 
E A EMPRESA Nome Contratado NOS TER MOS DA LEI Nº. 8.666 DE 21/06/93, OBJETIVANDO 
A CONTRATAÇÃO SOB O REGIME DE EXECUÇÃO Tipo Contrato. 
 
Contrato que entre si celebram o PREFEITURA DE ORLEANS, Estado de Santa Catarina sito à 
Rua XV de Novembro, 282, inscrita no CGC/MF sob o nº 82.926.544/0001-43, neste ato 
representada por seu representante, Senhor EDUARDO BERTONCINI, Secretario Municipal, 
doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e a Empresa Nome Contratado, com 
sede à Endereço Contratado inscrita no CNPJ/MF sob o nº. CNPJ Contratado CPF Contratado 
neste ato representada por seu representante legal Senhor           Nome Resp Contratado, 
doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, em decorrência do Processo de 
Licitação Nº. 91/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº.41/2016, homologado em xxxxx, mediante 
sujeição mútua às normas constantes da Lei Nº 8.666, de 21/06/93 e legislação pertinente, ao 
Edital  antes citado, à proposta e às seguintes cláusulas contratuais: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1 - O objeto do presente contrato é a Objeto Contrato 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 
 
2 - Fazem parte deste Contrato, independentemente de transcrição, os seguintes 

documentos, cujo teor é de conhecimento das partes contratantes: Proposta da CONTRATADA, 
PREGÃO PRESENCIAL, especificações complementares, além das normas e instruções legais 
vigentes no País, que lhe forem atinentes. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
3 - O objeto do presente contrato será realizado sob a Forma/Regime: TipoContrato 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
4.1 - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pela aquisição do material/serviço 

objeto deste Contrato, o preço proposto que é R$ ValorContrato ValorContratoExtenso. 
 
4.2 - Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da 

CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para a execução do objeto 
contratado, constituindo-se na única remuneração devida. 

 
4.3 - Os pagamentos serão efetuados de acordo com o cronograma físico financeiro 

apresentado pela proponente na Tesouraria da Secretaria de Finanças da CONTRATANTE ou 
Ordem Bancária. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO 
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5 - O custo apresentado caracterizando o preço unitário e global para a aquisição do 
material/serviço será reajustado conforme lei. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
 
6.1 - O prazo de fornecimento do material/serviços é de PARCELADO, e terá vigência 

de DataAssinatura á DataVencimento, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, desde 
que seja acordado entre as partes através de declaração por escrito com antecedência mínima de 
60 dias antes do término do contrato, e de conformidade com o estabelecido nas Leis Nº. 8.666/93 
e 8.883/94. 

 
6.2 - O início deve se dar em 5 (cinco) dias a partir da assinatura deste instrumento. 
 
6.3 - Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento. 
 
6.4 - Os prazos serão em dias consecutivos, exceto quando for explicitamente 

disposto de forma diferente. 
 
6.5 - Os prazos se iniciam e vencem em dia de expediente normal. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS 

 
        7 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do 

Orçamento Fiscal vigente, cuja(s) fonte(s) de recurso(s) tem a seguinte classificação:  
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
  

 
CLÁUSULA OITAVA - DA ACEITAÇÃO E DO CONTROLE DE QUALIDADE 

          
            8.1 - O material/serviço somente será considerado devidamente aceito após analisado 

e aprovado pelo Órgão competente da CONTRATANTE. 
 
8.2 - No caso de não aceitação do material/serviço pela CONTRATANTE, a 

CONTRATADA deverá providenciar, sem ônus para a CONTRATANTE, a substituição dos 
materiais no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da notificação recebida.  

 
CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
9.1 - Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes 

casos: 
 
9.1.1 - Unilateralmente pela CONTRATANTE: 
 
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor 

adequação técnica aos seus objetivos; 
 
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo 

ou diminuição quantitativo de seu objeto, nos limites permitidos no Parágrafo 1º do Artigo 65 da 
Lei Nº 8.666.93 
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9.1.2 - Por acordo das partes: 
 
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 
 
b) quando necessária a modificação do modo de fornecimento, em face de verificação 

técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 
 
        c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 

circunstância supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do 
pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação 
de fornecimento de bens. 

 
9.2 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, respeitados os termos do Parágrafo 1º do 
Artigo 65 da Lei Nº 8.666/93. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS MULTAS 
 
10.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, caberá, conforme a gravidade da 

falta e garantida a prévia defesa, a aplicação das seguintes sanções, de acordo com o previsto na 
Seção II do Capítulo IV da Lei Nº. 8.666/93. 

 
       10.1.1 – Multa na ordem de 0,33% por dia de atraso, na entrega do produto ou 

execução do serviço, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 
9,9%; 

 
10.1.2 - Em caso de tolerância, após os primeiros 30 (trinta) dias de atraso, e não 

rescindido o contrato, se este atraso for repetido, a PREFEITURA DE ORLEANS poderá aplicar a 
multa em dobro da forma do item 10.1.1. 

 
10.1.3 - Advertência 
 
10.1.4 - Suspensão do direito de licitar, junto a PREFEITURA DE ORLEANS pelo 

prazo de até 02 (dois) anos. 
 
10.1.5 - Declaração de inidoneidade, de lavra do Secretario Municipal Sr. EDUARDO 

BERTONCINI para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto pendurar os 
motivos da punição. 

 
10.2 - O atraso para efeito de cálculo da multa prevista nos itens 10.1.1. e 10.1.2. será 

contados em dias corridos, a partir do vencimento do prazo estipulado da entrega até a data de 
entrega do Objeto da presente Licitação. 

 
10.3 - Nenhum pagamento será processado à Proponente penalizada, sem que antes, 

esta tenha pago ou lhe seja relevada a multa imposta. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
 
11.1 - Rescisão deste Contrato por ato unilateral da CONTRATANTE: 
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11.1.1 - A CONTRATANTE poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este 
Contrato, independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos 
fatos adiante enunciados, bastando para isso comunicar a CONTRATADA sua intenção, com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias: 

 
a) o não cumprimento pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, especificações, 

projetos ou prazos; 
 
b) o cumprimento irregular pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, 

especificações, projetos ou prazos; 
 
c) o desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da autorizada 

designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
 
d) razões de interesse do serviço público. 
 
11.1.2 - A CONTRATANTE terá o direito de rescindir de imediato o presente contrato, 

independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, caso ocorra qualquer um dos fatos a 
seguir enunciados: 

 
a) o atraso injustificado na entrega do material/serviço; 
 
b) suspensão, pelas autoridades competentes, do fornecimento de materiais da 

CONTRATADA, em decorrência de violação de disposições legais vigentes; 
 
c) a paralisação do fornecimento de materiais sem justa causa e prévia comunicação a 

CONTRATANTE; 
 
d) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação com outrem, a cessão 

ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa 
execução deste; 

 
e) o cometimento reiterado de faltas no seu fornecimento de materiais; 
 
f) a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência 

civil; 
 
g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do proprietário, em se tratando de firma 

individual; 
 
h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a 

juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato; 
 
i) o protesto de títulos ou a emissão de cheques, sem suficiente provisão, que 

caracterizem a insolvência do contrato. 
 
11.1.3 - No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa da CONTRATADA, 

serão observadas as seguintes condições: 
 
a) a CONTRATADA não terá direito de exigir indenização por qualquer prejuízo e será 

responsável pelos danos ocasionados, cabendo a CONTRATANTE aplicar as sanções contratuais 
e legais pertinentes; 
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b) a CONTRATADA terá o direito de ser reembolsada pelos materiais já fornecidos, 

desde que aprovado pela CONTRATANTE, até a data da rescisão, deduzidos os prejuízos 
causados a CONTRATANTE; 

 
c) em qualquer caso, a CONTRATANTE reserva-se o direito de dar continuidade à 

aquisição de materiais através de outras empresas, ou da forma que julgar mais conveniente; 
 
d) caso a CONTRATANTE não use o direito de rescindir este Contrato, poderá, a seu 

exclusivo critério, reduzir ou suspender o fornecimento de materiais referente ao mesmo e sustar 
o pagamento das faturas pendentes, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição 
contratual infringida. 

 
11.2 - Rescisão deste Contrato por Acordo entre as Partes ou Judicial: 
 
11.2.1 - O presente Contrato também poderá ser rescindido quando ocorrer: 
 
a) a supressão, por parte da CONTRATANTE, de fornecimento, acarretando 

modificação do valor inicial do Contrato, além do permitido no Regulamento de Habilitação 
Licitação e Contratação, em seu artigo 79 da Lei Nº. 8.666/93; 

 
b) a suspensão de sua execução, por  ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo 

superior a 30 (trinta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra; 

 
c) o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, 

decorrentes de materiais já fornecidos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação 
da ordem interna ou guerra; 

 
d) a não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local para entrega dos 

materiais, nos prazos contratuais. 
 
11.2.2 - Nestes casos, a CONTRATANTE, deverá pagar a CONTRATADA os 

materiais já fornecidos, de acordo com os termos deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - NOVAÇÃO 
 
12 - A não utilização por parte da CONTRATANTE, de quaisquer direitos a ela 

assegurados neste Contrato ou na Lei, em geral, ou a não aplicação de quaisquer sanções nelas 
previstas, não importa em novação quanto a seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada 
como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras. Todos os recursos postos a 
disposição da CONTRATANTE, neste Contrato, serão considerados como cumulativos, e não 
alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO SEGURO 
 
13 - A CONTRATADA é responsável pelos seguros no transporte do material/serviço 

até o local de destino definido pela CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
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14 - Para as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de 
Orleans, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes das 

partes contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo. 
 
ORLEANS, DataExtensoAssinatura. 
 
 
EDUARDO BERTONCINI                                              NomeContratado 

           SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO                                Representante Legal 
 

 
Testemunhas: 
 
___________________________________ 
CPF:  
 
 
____________________________________ 
CPF:  
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AANNEEXXOO  VVIIII  
 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ......./2016 
 
Aos       dias do mês de                 do ano de 2016, no Município de ORLEANS, Órgão 

Gerenciador deste Registro de Preços, situada à Rua XV de Novembro, n.º 282, neste Município, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 82.926.544/0001-43, representado neste ato pelo Secretário de 
Administração, Senhor ........................, pelo Gestor desta Ata, senhor _________________são 
registrados os preços da (s) empresa (s) ________ (fornecedor) ______, estabelecida à Rua 
______________________, nesta , inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n° 
______________, neste ato representado pelo ______(nome do representante da 
empresa)____________, brasileiro, __(estado civil)___, __(profissão)__, inscrito no Cadastro de 
Pessoas Físicas sob o n.º ____________, portador do RG n.° _________________, para eventual 
fornecimento de materiais/serviços, conforme especificado no quadro abaixo, resultante do 
Pregão Presencial n.º  objeto do processo Licitatório n.º. As condições a serem praticadas neste 
registro de preços são as constantes do instrumento convocatório respectivo e seus anexos, da 
proposta apresentada pelo (s) fornecedor (es), os quais integram esta ata, independentemente de 
transcrição. O presente registro de preços terá vigência de 12 (dose) meses, contado a partir da 
data de assinatura desta Ata. 

 
 
Itens constantes da Ata: 
 

 
ITEM 

1ª CLASSIFICADA  
MARCA(S) 

VALOR  
UNITÁRIO EMPRESA 

01    

 
 
ORLEANS,  
 

 
 

 

Órgão Gerenciador 
 

Empresa 

 

 
 

 

Gestor 
 

Sub-Gestor 
 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
1.__________________________________         2. ___________________________________ 
   Nome:                 Nome: 
   C.P.F:                             C.P.F: 
   Cargo:                 Cargo: 
 


