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PRELIMINARES
Órgão
Interessado:

Fundo Mun. de Educação de Dois Irmãos do Tocantins - TO.

Processo nº:

544/2021

Regime legal:

Lei Federal nº 10.520 de 17.07.2002 / Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho
de1993 e suas alterações / Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de
2006 (independente de transcrição).

Tipo Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM.
Exame retirada
do Edital e
local da sessão: Departamento de Compras do Município de Dois Irmãos do Tocantins - TO,
site www.doisirmaos.to.gov.br.
Endereço:

Av. Pará, nº 178, Centro, Dois Irmãos Tocantins – TO.

Data da sessão: 28 de julho de 2021.
Horário
sessão:

da 07h30min

Informações
fones:

(63) 3362-1228

Horário de

07h00min às 17h00min (Local)
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1 – OBJETO
1.1 - Constitui objeto da presente licitação a Aquisição de gêneros alimentícios com fornecimento
fracionada/parcelado para atender a Rede do Sistema de Ensino, na Educação Básica do
Município de Dois Irmãos do Tocantins – TO, no sistema de registro de preço, conforme
Termo de Referência constantes no Anexo I deste edital.
1.2 - As quantidades constantes na especificação do (ANEXO I) são estimativas, podendo a
Administração não contratar a totalidade delas.
1.3 - Será permitida a indicação de cota mínima a ser registrada.
2 – DO CREDENCIAMENTO
2.1 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar, mediante a apresentação de
procuração por instrumento público ou particular, um procurador, atribuindo-lhe poderes para
formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema (Modelo I).
2.1.1 - Em se tratando de sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá ser
apresentado cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos os seus
poderes para exercerem direitos e assumir obrigações.
a) - Deverá ser anexada cópia do estatuto ou contrato social quando
apresentada procuração particular.
2.2 – Para o uso da prerrogativa prevista em Lei, deverá o interessado apresentar declaração, com
firma reconhecida, de que se encontra inserido nos dispostos do inciso I ou II, conforme o caso,
do artigo 3º da Lei complementar n.º 123/06.
a) Para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº
123/2006, os representantes de microempresa e empresa de pequeno porte deverão credenciar-se
e apresentar a comprovação de que o licitante encontra-se enquadrado como microempresa ou
empresa de pequeno porte, quando for o caso, através de Certidão Simplificada da Junta
Comercial, essa certidão deverá ter prazo de emissão de no máximo 60 (sessenta) dias, a contar
da data da sessão.
b) Será admitida apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado,
sendo que cada um deles poderá representar apenas uma empresa credenciada.
c)Depois de realizado o credenciamento, dar-se á início à sessão de abertura e
julgamento das propostas, devendo a licitante apresentar a PREGOEIRA à declaração de pleno
atendimento aos requisitos de habilitação. (MODELO II)
d)A declaração de que trata a letra “c” do item 2.2 deverá, obrigatoriamente,
ser apresentado fora dos envelopes, nº 01 e 02, sob pena de a empresa se declarada como
impossibilitada de participar do certame.
e) A apresentação da declaração de pleno atendimento e aos requisitos de
habilitação ao Edital e declaração de enquadramento em conformidade com art. 3º da Lei
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Complementar 123/2006, são condições para participação do certame, sendo considerado
documento obrigatório. A não apresentação deste documento, ou sua apresentação em
desacordo com o item 2.2, letra “c” fere o disposto no artigo 4º inciso VII da Lei 10.520, sendo
vicio insanável. (MODELO IV).
2.3 - Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas
proponentes, A Pregoeira não mais aceitará novos proponentes, dando início ao recebimento dos
envelopes contendo a Proposta Comercial e a Documentação, exclusivamente dos participantes
devidamente credenciados.
3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Somente Poderão participar do certame as microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais, conforme Lei Complementar 123/2006:
3.2 - Não será admitida neste pregão a participação de empresas que:
3.2.1 - Encontrarem sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, nem aqueles que
tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou
punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal.
3.2.2 - Empresas estrangeiras que não funcionem no país
3.3 - Por ocasião da participação neste certame, será assegurado às Microempresas –ME e
Empresas de Pequeno Porte - EPP, como critério de desempate, o direito de preferência para
ofertar o menor preço em relação àquele lançado pelo licitante não qualificado nessas categorias.
3.4 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior
ao menor preço.
3.5 – Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar 123/2006, ocorrendo o empate,
proceder-se á da seguinte forma:
a) - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, devendo tal
proposta ser registrada, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
b) - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte,
na forma do inciso do I do caput do art. 45, da Lei Complementar 123/2006, serão convocadas
as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do §2º do art. 44 da Lei
Complementar 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
c) - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2º do art. 44 da Lei
Complementar 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que
primeiro poderá usar do direito de preferência.
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d) – O direito de preferência das microempresas e empresas de pequeno porte será
instaurado após o encerramento da etapa de lance e antes da fase de homologação.
e) – Na hipótese da não contratação nos termos previsto no caput do art. 44 da Lei
Complementar 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.
f) – O disposto no art. 44 da Lei Complementar 123/2006, somente se aplicará
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.
3.6 – As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste
certame, deverão apresentar toda documentação exigida para fins de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição, na forma do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006.
a) – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
debito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa,
cuja comprovação será exigida somente para efeito de assinatura de contrato ou instrumento que
o substitua.
b) – A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 2º do art. 43, da
Lei Complementar 123/2006, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízos das
sanções prevista no art. 81 da Lei de Licitações e Contratos 8.666/93, de 21 de junho, sendo
facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
3.7

Das medidas tomadas pela Comissão de Licitação na sessão pública:

a)
A Comissão de Licitação deverá está provida no uso de EPI’s básicos, tais como: máscara e
luvas.
b) Comissão de Licitação deverá disponibilizar álcool em gel antisséptico 70% para os presentes
da sessão pública.
c) A Comissão de Licitação deverá determinar o distanciamento mínimo 1,5 metros entre os
presentes na sessão, por marcação de indicação de espaços.
d) Os representantes das empresas deverão comparecer aptos com seus devidos EPI´s (máscara e
luva) na sessão pública.
e) A equipe de ASG (Auxiliares de Serviços Gerais) do Fundo Mun. de Educação Municipal de
DOIS IRMÃOS TOCANTINS – TO, ficará responsável por manter o ambiente da sessão
higienizado e oferecer alternativas de higienização (água, sabão, sabonete e ou álcool em gel).
f)
São de responsabilidade do agente público comunicar as autoridades competentes os casos
de suspeita de contaminação.
Na existência de suspeita de que trata o item 3.7, letra f o presidente da CPL suspenderá a
g)
sessão pública e por meio da Secretaria Municipal de Saúde de DOIS IRMÃOS TOCANTINS –
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TO, poderá determinar a realização de medidas sanitárias profiláticas para a descontaminação do
ambiente.
h)
Estarão fixados nos murais de aviso orientações de prevenção, conforme normas
estabelecidas pela Sociedade Brasileira de Infectologia.
4- DO ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO
4.1 – Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados a Comissão de
Licitação/PREGOEIRA, no endereço e/ou fax, constado nas preliminares deste Edital.
4.2 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados a
Pregoeira, até três dias úteis anteriores à data fixada par abertura da sessão pública,
4.3 - Até 02(dois) dias antes da data fixada para abertura do certame, qualquer pessoa poderá
impugnar o Ato Convocatório.
4.4 – O pedido de Impugnação deverá ser realizado e encaminhado a Pregoeira responsável
conforme determina a Lei,
4.5 – Os pedidos de impugnação aos termos editalícios deverão ser protocolados junto ao
Protocolo da Secretaria Municipal de Administração, nos termos do artigo 41§ 1º, 2º, 3º 4º da Lei
8.666/93, artigo 12 Decreto Federal 3.555, de 08 de agosto de 2000.
4.6 – Caberá a Pregoeira, auxiliado pelo setor responsável, decidir sobre a impugnação no prazo
de até vinte e quarto horas, conforme determina a Lei.
5 –DOS ENVELOPES “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO”.
5.1 - Os envelopes “Proposta Comercial” e “Habilitação” deverão ser indevassáveis,
hermeticamente fechados e entregues a Pregoeira, na sessão pública de abertura deste certame,
conforme endereço, dia e horário especificados.
5.2 – A Comissão de Licitação/PREGOEIRA não se responsabilizará por envelopes de
“Proposta Comercial” e “habilitação” que não sejam entregues a Pregoeira designado, no local,
data e horário definido no preâmbulo.
5.3 – Os envelopes indicarão em sua parte externa e frontal os dizeres de quais documentos se
encontram inseridos, conforme segue:

AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 004/2021
ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE:.................................................................
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AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 004/2021
ENVELOPE N.º 02 – HABILITAÇÃO
PROPONENTE:................................................................

6- DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
6.1 - Os documentos a serem apresentados deverão:
a) - Quando cópias, conter registro de autenticação efetuados em cartório ou por
servidor do Fundo Mun. de Educação municipal, neste último constar data e identificação do
servidor e matrícula.
b) - Grampeados, de modo a não conter folhas soltas, sem emendas,
acréscimos, numerados sequencialmente em ordem crescente, em uma única via; sem
borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais
falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração
ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo.
6.2 – O documento expedido via on-line (internet), no qual possam ser aferidos por meio
eletrônico, dispensam autenticação.
6.3 - Não serão autenticados documentos no dia da sessão da licitação.
7 – DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
7.1 - A proposta comercial deverá ser datilografada ou emitida através de editor de texto
eletrônico, em uma via, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou
omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais
licitantes, prejuízos à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo,
sendo a última página assinada pelo representante legal da empresa, e deverão conter:
7.1.1 – Razão social, número do CNPJ, endereço, telefone e fax vigente da empresa proponente;
7.1.2 - Prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias a contar da data marcada para a
abertura da sessão;
7.1.3 – Nos preços deverá ser indicado o valor unitário e total em moeda corrente nacional e por
extenso, apresentado apenas duas decimais, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou
previsão inflacionaria, ficando tal como proposta o valor por ITEM;
7.1.4 - Especificações detalhadas do objeto proposto, contendo a MARCA dos itens
ofertados, conforme Termo de Referência (ANEXO I) contendo todos os itens;
7.1.5 – Prazo de pagamento de 30 (trinta) dias após atesto da nota fiscal;
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7.1.6 - Todas as despesas com tributos ou quaisquer outros encargos, diretos ou indiretos, serão
de responsabilidade do licitante, devendo estar incluídas na composição do preço dos produtos;
7.1.7 - Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira;
7.1.8 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente Edital e
seus anexos, que sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
seu julgamento;
7.1.9 – A apresentação da proposta implicará a plena aceitação, por parte do proponente, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
8 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
8.1 - O Envelope II deverá conter, obrigatoriamente, documentos que comprovem os requisitos
legais para a Habilitação Jurídica, Qualificação Econômico-Financeira, Regularidade
Fiscal, Trabalhista e Qualificação Técnica.
8.2 Deverão estar todos em nome do estabelecimento (matriz ou filial) que efetivamente
apresentar a proposta de preços.
8.3 O documento que não mencionar prazo de validade ou data de vencimento será considerado
válido pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua expedição.
8.4
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, A Pregoeira verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a)
Cadastro
Nacional
de
Empresas
Inidôneas
e
Suspensas
–
CEIS;
https://ceiscadastro.cgu.gov.br/index.aspx?ReturnUrl=%2f
b)
CNEP
Cadastro
Nacional
de
Empresas
Punidas;
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?ordenarPor=nome&direcao=asc
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça;
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
d) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU.
https://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneos/
8.5 Para comprovação da Habilitação Jurídica os interessados deverão apresentar os seguintes
documentos:
a)
Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subseqüentes devidamente
registradas, ou cópia do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI) e
em se tratando de Sociedade Comercial;
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b)
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da
diretoria em exercício;
c)
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
8.6 Para a comprovação da Qualificação Econômico-Financeira, os licitantes deverão
apresentar:
8.6.1 – Os licitantes deverão apresentar Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial
pelo cartório distribuidor da sede do licitante.
8.6 Para a comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista os licitantes deverão apresentar
os seguintes documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Certidão negativa ou positiva, com efeito, de negativa de quitação de tributos
federais, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal;
c) Certidão negativa ou positiva, com efeito, de negativa quanto aos tributos
municipal, relativamente à sede ou domicílio do proponente;
e) Certidão negativa ou positiva, com efeito, de negativa quanto aos tributos
estadual, relativamente à sede ou domicílio do proponente;
f) Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pela Justiça do
Trabalho.
8.7

- Para a comprovação da Qualificação Técnica, os licitantes deverão apresentar:
a) Um atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado (com assinatura reconhecida em cartório), em favor do licitante,
que comprove o fornecimento de produtos compatíveis em características com o
objeto desta licitação, conforme itens ofertados;

8.8. - Sob pena de inabilitação, os documentos exigidos para habilitação deverão ser apresentados
no original ou cópia autenticada, não será aceitando documentos em forma de ‘FAX’ e nem a
apresentação de protocolo em substituição a documento solicitado.
8.8.1 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão
estar:
a) em nome do licitante, com número do CNPJ e endereço respectivo;
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b) em nome da sede (matriz), se o licitante for à sede (matriz);
c) em nome da filial, se o licitante for à filial, salvo aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da sede (matriz).
8.8.2 A comprovação do cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal se dará através da Declaração firmada pelo licitante conforme Modelo III.
9 – DA SESSÃO DO PREGÃO
9.1 - Os participantes do pregão deverão comparecer com antecedência mínima de 10 (dez)
minutos do horário previsto para o início da sessão.
9.2 – A Pregoeira declarará aberta à sessão do PREGÃO em data e hora pré-definido no edital,
não cabendo mais apresentação de envelopes.
9.3 - Da sessão lavrar-se-á a ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos e
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos
licitantes.
10 – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
10.1 - Os envelopes contendo as Propostas Comerciais serão abertos e estas verificadas se
atendem a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital, sendo imediatamente
desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.
10.2 - A Pregoeira classificará o autor da proposta de menor valor e aqueles que tenham
apresentado propostas sucessivas e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor
valor, para participarem dos lances verbais.
10.2.1 - Se não houver, no mínimo, 03 (três) propostas de preços nas condições definidas no
subitem anterior, A Pregoeira classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), para
que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas
propostas apresentadas;
10.3 – Caso haja empate nas condições definidas no subitem 10.2, as propostas com valores
empatados serão classificadas para a fase de lances verbais.
10.4 - Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores quantos
necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total
estimada para o item.
11 – DOS LANCES VERBAIS
11.1 - Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances
verbais e sucessivos, com valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta
classificada de maior valor classificado e os demais em ordem decrescente de classificação.

11 de 46

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS
ADM. 2021-2024

11.2 – A declaração de desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira,
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último valor
apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas, incluindo-se nesta
prerrogativa os interessados inseridos na Lei Complementar nº. 123/2006.
11.3 – Caso não seja realizado lances, será verificado se os valores são superiores ao mínimo
estabelecido pela administração;
11.4 – Assim como nas propostas, os lances serão ofertados de maior desconto,
12 – DO JULGAMENTO
12.1 - O critério de julgamento será o de Menor Preço por Item.
12.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva de lances, as ofertas serão ordenadas para
classificação a partir do menor valor ofertado.
12.3 - A Pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira proposta classificada, quanto ao objeto
e valor, decidindo motivadamente a respeito.
12.3.1 - Sendo aceitável a proposta de menor valor, será aberto o envelope contendo a habilitação
do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.
12.3.2 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos de habilitação requeridos no presente Edital.
12.3.3 - Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências
habilitatórias, A Pregoeira examinará as demais propostas subsequentes classificadas, verificando
a sua aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, procedendo à verificação das condições de
habilitação do proponente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o
respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital, para o qual
apresentou proposta.
12.3.4– Excetua-se o vencedor de menor preço, inserido na condição estabelecida de favorecido,
previsto no item 3.6 “a” no qual será concedido o prazo de dois dias úteis para regularização de
seus documentos de Habilitação.
12.3.5– Não havendo a regularidade dos documentos de habilitação, o licitante será considerado
inabilitado, sem prejuízo das sanções cabíveis.
12.3.6 - Em havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todos os termos do Edital e que
seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.
12.3.7 - Casos não se realizem lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta
escrita de menor valor ofertado que contemple as condições do Edital.
12.3.8 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, A Pregoeira deverá negociar para que
seja obtido um maior desconto.
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12.3.9 – Será considerada, a proposta de preço escrita, como valor proposto acabado e final do
licitante que, caso classificado para os lances verbais, não esteja representado em sessão.
13 – DOS RECURSOS
13.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias
úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados
para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente.
13.2 - As razões de recurso deverão versar exclusivamente sobre o tópico questionado
verbalmente durante a sessão.
13.3 - Na falta de manifestação imediata e motivada, no momento oportuno, o licitante decairá
do direito de recurso.
13.4 - Os recursos serão decididos no prazo de 02 (dois) dias úteis.
13.5 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13.6 - O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos da Comissão
Geral de Licitação e enviada aos participantes via fax.
14 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
14.1 - Inexistindo manifestação recursal, A Pregoeira adjudicará o objeto da licitação ao licitante
vencedor, com a posterior homologação do resultado pelo Ordenador de despesa.
14.2 - Havendo interposição de recurso, após o julgamento, A Pregoeira encaminhará os autos ao
ordenador da despesa para adjudicação do objeto da licitação ao(s) licitante(s) vencedor (es) e
homologação do procedimento licitatório.
15 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 – A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 meses (um) ano a contar de sua
publicação, conforme ANEXO II.
15.2 – A publicação da Ata de Registro de Preços se dará em imprensa Oficial do Município de
Dois Irmãos Tocantins, pelo prazo de cinco dias úteis.
15.3 - Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração,
na imprensa oficial do Município, pelo prazo de cinco dias úteis e ficará disponível na Prefeitura
para conhecimento público.
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15.4 – Após homologação pelo Ordenador de despesa, serão convocados os vencedores do
certame para a assinatura da Ata de Registro de Preços no qual terá efeito de compromisso pelo
período de sua validade.
16 - DA EXECUÇÃO DO OBJETO
16.1 - As condições gerais para execução do objeto estão estabelecidas no Termo de Referência
constante no ANEXO I.
16.2 - A empresa detentora do registro de preços deverá atender às determinações do Termo de
Referência e estar preparada para efetuar o fornecimento do objeto no prazo de 05(dias), após o
recebimento da Nota de Empenho/autorização de compra, conforme gestão da Ata de Registro
de Preços.
16.3 - Os produtos deverão ser entregues de acordo com as solicitações do Fundo Mun. de
Educação Municipal
16.4 - A entrega deverá ser feita nos endereços fornecidos pela Prefeitura Municipal.
16.5 - Fica a empresa obrigada a fornecer produtos de comprovada qualidade, obedecidas às
normas de padronização e qualificação aplicáveis em cada caso.
16.6 - O produto em desacordo com o Edital ou com qualquer defeito será rejeitado e deverá ser
substituído, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor.
16.7 - Todo transporte a ser efetuado para a entrega do objeto deste Edital e as demais despesas,
diretas e indiretas, relativas à execução do objeto, serão de única e total responsabilidade do
proponente, correndo por conta do mesmo o risco integral da operação.
17 - DO CONTRATO E DO PAGAMENTO
17.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO,
convocará a licitante vencedora, durante a validade da sua proposta, para assinatura do
instrumento contratual, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
comunicação através de telefonema, FAX ou correio eletrônico, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e no art. 81 da Lei nº 8.666/93.
17.2. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pelo FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO.
17.3. É facultado a Pregoeira, caso o adjudicatário quando convocado não assinar o termo de
contrato convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assiná-lo, após
negociação, aceitação da proposta e comprovação dos requisitos de habilitação.
17.4 - As despesas com a presente aquisição correrão à conta do FUNDO MUN. DE
EDUCAÇÃO nas dotações orçamentárias consignada no projeto/atividade 2021.
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17.5 Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento e atesto da
Nota Fiscal de venda ao consumidor.
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1 - As penalidades pelo não cumprimento total ou parcial do fornecimento, sem prejuízo da
cobrança de perdas e danos, são:
a) - Multa de 10% (dez por cento) do valor global contratado, no caso de inexecução
total da obrigação;
b) - Multa de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte não cumprida, no
caso de inexecução parcial da obrigação, inclusive no caso de reposição do objeto rejeitado;
c) - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, no caso de inexecução diária do
fornecimento do objeto desta licitação, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será
considerado descumprimento parcial da obrigação, conforme alínea anterior;
d - Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com A
PREFEITURA MUN. DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS -TO, pelo prazo que for fixado
pela Administração em função da natureza e da gravidade da falta cometida;
e) - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, considerando, para tanto, reincidências de faltas, sua natureza e gravidade.
18.2 As multas aplicadas serão descontadas do pagamento devido pela Prefeitura ou, não sendo
possível, deverão ser recolhidas pelo licitante em até 30 (trinta) dias, contados da intimação, sob
pena de inscrição em Dívida Ativa para cobrança judicial.
18.3 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial,
sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa.
18.4 As multas e penalidades serão aplicadas pelo órgão ordenador da despesa, através da
Assessoria Jurídica do Município, sem prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis, ou de
processo administrativo.
18.5 O proponente será cientificado, por escrito, da multa aplicada, ficando com o prazo de 05
(cinco) dias para, se o desejar, recorrer ao órgão ordenador da despesa.
18.6 Pela inobservância dos termos deste Edital poderá haver a incidência das penalidades de
advertência, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
19 – DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES
19.1 - A suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública, além das
penalidades civis, penais e criminais, poderá ser também aplicada àqueles que:
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a) - retardarem a execução do Pregão;
b) – manifestarem grave ofensa à autoridade condutora da sessão e/ou equipe de
apoio no uso de suas atribuições;
c) - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração;
d) - apresentarem declaração ou qualquer documento falso, fraudado ou cometerem
fraude fiscal.
e) – aliciar demais concorrentes ou formar conluio entre interessados.
20 – DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 - Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da proposta e da
habilitação, não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos, no
qual poderá ser encaminhado para execução conforme os dispostos 18 e 19.
20.2 - A simples participação neste certame implica em aceitação de todas as condições
estabelecidas neste instrumento convocatório.
20.3 - É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão do
Pregão.
20.4 - A contratada não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto avençado.
20.5 - A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado, em todo ou em parte, por ilegalidade
de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.
20.6 - A Pregoeira, no interesse da administração, poderá relevar omissões puramente formais
observadas na proposta e habilitação, desde que não contrariem a legislação vigente e não
comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer
ou a complementar a instrução do processo, para esse fim específico.
20.7 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição, A Pregoeira
devolverá aos licitantes, julgados desclassificados, os envelopes “HABILITAÇÃO” inviolados,
no encerramento da licitação.
20.8 A impugnação ao presente Edital somente será considerada se apresentada ao protocolo da
COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÕES/PREGOEIRA.
20.9 – Os casos omissos serão submetidos a parecer jurídico da Assessoria Jurídica do Município.
20.10 - Informações complementares que visem obter maiores esclarecimentos sobre o presente
pregão serão prestadas pela Comissão Geral de Licitação, no horário das07h00min às 17h00min,
de segunda a sexta-feira, pelos telefones (063) 3362-1228.
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Dois Irmãos Tocantins, TO, 14 de julho de 2021.
_______________________________
Naira Cavalcante dos Santos
Pregoeira
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS
(art. 14 da Lei nº 8666/93)
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS / TERMO DE
REFERÊNCIA
(art. 14 da Lei nº 8666/93)
1 - IDENTIFICAÇÃO DOS DEMANDANTES: ANTÔNIO ZILNÊ PEREIRA LIMA.
FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO
CONTATO: (063) 3362-1228
2 – OBJETO
O presente documento tem por objeto a Aquisição de gêneros alimentícios com fornecimento
fracionada/parcelado para atender a Rede do Sistema de Ensino, na Educação Básica do Município de Dois
Irmãos do Tocantins – TO.
3 - RECURSOS VINCULADOS: 20/202
4 - JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO:
Justifica -se a Aquisição de gêneros alimentícios com fornecimento fracionada/parcelado para atender a Rede
do Sistema de Ensino, na Educação Básica do Município de Dois Irmãos do Tocantins – TO, primeiramente
oferecer uma refeição nutricionalmente adequada em termos qualitativos e quantitativo, além de ser um direito
magno do cidadão
Atender uma necessidade fundamental para o desenvolvimento estudantil, com reflexos positivos diretos em
termos fisiológicos, psicológicos e socioeconômico, desta maneira tem por objetivo oferecer ao aluno, por
meio de uma ação efetiva, um importante instrumento de satisfação de uma necessidade básica e a função
social, a qual vem de certa forma completar e contribuir para seu melhor desempenho e formação integral,
bem como, diminuir a evasão escolar.
Com isto visa-se promover e garantir, observadas as normas legais e regulamentares vigentes, a segurança
alimentar e nutricional dos estudantes, conforme a Lei 11.947, de 16 de junho de 2009, a Lei nº 11.346, de 15
de setembro de 2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar – SISAN e a Resolução CD/FNDE
nº 2, de 9 de abril de 2020, que dispõe sobre a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar –
PNAE.
5 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:
Funcional Programática

Fonte

06.10.12.361.0111.2.075

202/20

Natureza
da Despesa
3.3.90.30

Ficha

Sub-ítem

464

-

6 - QUANTIFICAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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ITEM

1

2

3

DESCRIMINAÇÃO
ARROZ BENEFICIADO Grupo Beneficiado
Subgrupo Branco Polido Classe Longo Fino, Tipo
1. O Produto não deve apresentar grãos
disformes, percentual de impurezas acima de 5%
(Grãos queimados, pedras, cascas e carunchos),
Cheiro forte, intenso e não característica
preparação Dietética final inadequada, embalagem
devem estar intacta, acondicionada em pacotes de
5kg, em polietileno transparente, prazo de
validade mínimo de 6meses a partir da data de
entrega, a rotulagem deve conter no mínimo as
seguintes informações: Nome ou marca
ingredientes, data de validade, lote e informações
nutricionais.
ACHOCOLATADO EM PÓ - Instantâneo,
solúvel, obtido pela mistura do cacau em pó
solúvel, açúcar, maltodextrina, leite em pó e/ou
soro, constituído de pó fino e homogêneo, isento
de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos,
admitindo teor de umidade máxima de 3%.
vitaminas (A,B1,B2,B3,B6,C, D) isento de
gorduras totais e gorduras saturadas, gorduras
trans Acondicionado em pacote de polietileno,
recipiente de polietileno ou de folha de flandres,
íntegro, resistente, vedado hermeticamente e
limpo. Contendo aproximadamente 400g de peso
líquido. A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação e Procedência,
informação nutricional, número do lote, data de
validade, quantidade do produto e número do
registro. O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.
AÇÚCAR CRISTAL Sacarose obtida a partir do
caldo de cana de açúcar, com aspecto, cor, cheiro
próprio, sabor doce, sem umidade, sem
fermentação, isento de sujidades, parasitas,
materiais terrosos e detritos animais ou vegetais.
Embalado em sacos plásticos íntegros
hermeticamente fechados, contendo 2 kg. Não
deve apresentar sujidade, umidade, bolor,
rendimento insatisfatório A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de
lote, data de validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06

UNID.

QUANT.

PCT

3510

UNID

63

PCT

700

V. UNIT.

V. TOTAL
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4

5

6

7

meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
AVEIA EM FLOCOS, embalagem de 250 grs.
polietileno, caixa ou lata, atóxico, resistente,
contendo no máximo de produto. produto obtido
pela moagem de semente de aveia (avena sativa,
l.), beneficiada. os flocos de aveia devem ser
fabricados com produto de primeira qualidade,
isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito
estado de conservação. será rejeitada os flocos de
aveia que apresente odor oxidado e/ou de mofo.
ausência de sujidades, parasitas e larvas. as
embalagens devem ter capacidade máxima de
500gr. serão adotados os padrões microbiológicos
estabelecidos na resolução rdc nº.12, de
02/01/01, anvisa/ms; deve ser produzida,
embalada e rotulada dentro dos padrões legais
como determina com a resolução - cnnpa nº 12,
de 24/07/1978. validade: mínimo de 6 (seis)
meses da data de entrega do requisitante.
BISCOITO TIPO MAISENA. com rotulagem
de ingredientes de farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal,
creme de milho ou amido de milho, açúcar
invertido, carbonato de cálcio, sal, estabilizante:
lecitina de soja, fermentos químicos: bicarbonato
de amônio e bicarbonato de sódio, melhorador de
farinha: metabissulfito de sódio, aromatizante.
umidade máxima de 14%. DE ACORDO COM
A NTA-48 DO DECRETO N°12.486 DE
20/10/78. Embalagem íntegra, de 400g de peso
liquido. A embalagem deve conter etiqueta de
identificação, lote e data de fabricação. O prazo
de validade deve ser superior a 03 meses a partir
da data de entrega ao requisitante.
CAFÉ torrado e moído, tradicional, com selo de
pureza ABIC , isento de glúten, aparência: pó
homogêneo, fino; cor: variando do castanho claro
ao castanho escuro; sabor e cheiros próprios;
Embalagem íntegra , de 250g de peso liquido , a
embalagem deve ser primária, própria, fechada,
constando identificação do produto, inclusive
classificação e data de fabricação e validade . O
prazo de validade deve ser superior a 03 meses a
partir da data de entrega .
CANELA em pó. Embalagem íntegra, de 10g de
peso liquido, a embalagem deve conter etiqueta de
identificação e data de fabricação. O prazo de

UND

96

PCT

91

PCT

380

PCT

5
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8

9

10

11

12

13

validade deve ser superior a 03 meses a partir da
data de fabricação.
CORANTE DE AÇAFRÃO , natural , fino ,
homogêneo obtido de frutos maduros limpos,
dessecados e moídos . Embalagem íntegra , tipo
pacote de polietileno de 500g de peso liquido . A
embalagem deve conter etiqueta de identificação e
data de fabricação . O prazo de validade deve ser
superior a 03 meses a partir da data de entrega .
CORANTE DE URUCUM natural de urucum
, fino , homogêneo obtido de frutos maduros
limpos , dessecados e moídos . Embalagem
íntegra , tipo pacote de polietileno de 500g de
peso liquido. A embalagem deve conter etiqueta
de identificação e data de fabricação . O prazo de
validade deve ser superior a 03 meses a partir da
data de entrega .
CUSCUZ DE MILHO, farinha de milho
flocada enriquecida com ferro , acido fólico e
vitamina B12. Embalagem íntegra de 500g de
peso liquido . A embalagem deve conter etiqueta
de identificação e data de fabricação. O prazo de
validade deve ser superior a 03 meses a partir da
data de entrega .
EXTRATO DE TOMATE - do tipo
"concentrado";
produto
resultante
da
concentração da polpa de tomate por processo
tecnológico; preparado com frutos maduros,
selecionados, sem pele, sem sementes e corantes
artificiais. O produto deve estar isento de
fermentações e não indicar processamento
defeituoso. Isento de sujidades e fermentação.
Embalagem íntegra tipo lata ou sache tetra brik de
340g . A embalagem deve conter etiqueta de
identificação, lote e data de fabricação
informações nutricionais. Suas condições deverão
estar de acordo com a DC 276/03 e suas
posteriores alterações. O prazo de validade deve
ser superior a 03 meses a partir da data de entrega
.
FARINHA DE TRIGO sem fermento,
enriquecida com acido fólico e ferro. Embalagem
íntegra de 1,0 kg de peso liquido. A embalagem
deve conter etiqueta de identificação, lote e data
de fabricação. O prazo de validade ser superior a
03 meses a partir da data de entrega.
FARINHA DE MANDIOCA TIPO PUBA
FINA. Embalagem íntegra , tipo pacote de

UNID

15

UNID

15

PCT

832

UNID

57

PCT

490

PCT

150
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15

16

17

18

polietileno de 1,0 kg de peso liquido . Livre de
misturas , resíduos ou impurezas , não deve
apresentar odor forte e intenso (não
característicos do produto) além de coloração
anormal . O prazer de validade deve ser superior a
03 meses a partir da data de entrega . A rotulagem
deve conter no mínimo as seguintes informações
nome ou marca , ingredientes , data de validade ,
lote e informações nutricionais .
FEIJÃO TIPO CAUPI /TREPA-PAU,
embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno de
1,0kg de peso liquido. A embalagem deve conter
etiqueta de identificação e data de fabricação.
FARINHA DE ARROZ FLOCADA Farinha
de arroz flocada , enriquecido de ácido fólico e
ferro. Embalagem íntegra de 500g de peso
liquido. A embalagem deve conter etiqueta de
identificação e data de fabricação. O prazo de
validade deve ser superior a 03 meses a partir da
data de entrega.
FEIJÃO tipo I, classe carioca, não excedendo
15% de umidade e 2% de impurezas e materiais
estranhos. natural, constituído de no mínimo 90%
de grãos inteiros e correspondentes à variedade
no tamanho e cor, maduros, limpos e secos. deve
estar de acordo com a legislação vigente. O
produto deverá apresentar certificado de
classificação de grão e cereais. Embalagem
primaria saco plástico atóxico, transparentes,
resistente e devidamente produzido, embalado e
rotulado conforme PORTARIA M.A. 161,
24/07/87.Embalagem íntegra, tipo pacote de
polietileno de 1,0kg de peso liquido. A embalagem
deve conter etiqueta de identificação e data de
fabricação. O prazo de validade deve ser superior
a 03 meses a partir da data de entrega.
FERMENTO QUÍMICO, em pó químico
embalagem de peso médio 100g. Embalagem
integra com validade superior a 03 meses.
MACARRÃO TIPO PARAFUSO, massa de
sêmola, com ovos. Embalagem íntegra, tipo
pacote de polietileno de 500 g de peso líquido. A
embalagem deve conter etiqueta de identificação e
data de fabricação. O prazo de validade deve ser
superior a 03 meses a partir da data de entrega.
OBS o macarrão deverá permanecer integro após
cozimento sob pena de devolução em caso de
desmanche.

PCT

42

PCT

137

PCT

1260

UNID

14

UNID

287
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20
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22

23

24

25

MARGARINA - cremosa com sal. Produzida
exclusivamente de
gordura vegetal, sem gordura trans, com adição de
sal, em potes de polipropileno com lacre entre a
tampa e o pote, resistentes, que garantam a
integridade do produto até o momento do
consumo, conforme portaria 372 de 04/09/1997
e suas alterações posteriores, contendo peso
líquido 1 Kg. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do produto e
número do registro. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante.
ÓLEO DE SOJA, refinado tipo I . Embalagem
íntegra , tipo garrafa plástica ou lata de 900 ml de
peso liquido . Não apresentando amassamento
,vazamento e abaulamento . A embalagem deve
conter etiqueta de identificação e data de
fabricação . O prazo de validade deve ser superior
a 03 meses a partir da data de entrega .
POLVILHO DOCE, tipo 1, de mandioca. A
embalagem íntegra de 1,0 kg de peso liquido. A
embalagem deve conter etiqueta de identificação e
data de fabricação. O prazo de validade deve ser
superior a 03 meses a partir da data de entrega.
SAL refinado iodado . Embalagem íntegra , tipo
pacote de polietileno de 1,0 kg de peso liquido . A
embalagem deve conter etiqueta de identificação e
data de fabricação . O prazo de validade deve ser
superior a 03 meses a partir da data de entrega .
TEMPERO ALHO E SAL , com sal iodado ,
isento de pimenta. Embalagem íntegra de 1,0 kg
de peso liquido . A embalagem deve conter
etiqueta de identificação e data de fabricação . O
prazo de validade deve ser superior a 03 meses a
partir da data de entrega .
VINAGRE de álcool, de coloração clara .
Embalagem íntegra , com 750 ml de peso liquido.
A embalagem deve conter etiqueta de
identificação e data de fabricação . O prazo de
validade deve ser superior a 03 meses a partir da
data de entrega .
ABACAXI, produtos frescos e com grau de
maturação intermediaria, tamanho uniforme
mediano, lavado. Deverá apresentar odor
agradável, consistência firme, não deverá

UNID

10

UNID

1100

PCT

153

PCT

60

POTE

5

UNID

50

KG

198
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27

28

29

30

31

32

apresentar perfurações, machucados, coloração
não característica.
ACEROLA,
POUPA
CONGELADA,
Congelada, preparada com frutas naturais, sem
conservantes, corantes e outros aditivos utilizados
em alimentos industrializados, limpas e isentas de
parasitos e detritos animais ou vegetais. Não deve
conter fragmentos das partes não comestíveis da
fruta, nem substâncias estranhas à sua
composição normal. Embalagem deve ser em
plástico transparente, lacrada, com indicação do
peso de no máximo 1kg, data de fabricação, prazo
de validade e descrição de todos os ingredientes
utilizados.
ABÓBORA KABUTIA OU MADURA,
produtos frescos e com grau de maturação
intermediária tamanho uniforme mediano, lavado.
Deverá apresentar odor agradável, consistência
firme, não deverá apresentar perfurações,
machucados, coloração não característica.
ALHO graúdo do tipo comum fisiologicamente
desenvolvido com bulbos curados, sem choca
mento, danos mecânicos ou causados por pragas.
ALFACE, folhas de cor verde, de 1ª qualidade
com molho graduado, viçoso, brilhante, fresco,
verde, sem excesso de umidade, sem sinais de
amarelamento, com talos firmes, sem folhas
escuras ou murchas, com grau de evolução
completa do tamanho, livre de insetos, isenta de
danos por qualquer lesão física ou mecânica.
Maço 500g
BANANA, tipo prata, ou similar, produtos
frescos e com grau de maturação intermediária
tamanho uniforme mediano, lavado, com
presença de penca, sem exposição da polpa .
Deverá apresentar odor agradável, consistência
firme, não deverá apresentar perfurações,
machucados, coloração não característica .
BATATA DOCE, produtos frescos e com grau
de maturação intermediaria tamanho uniforme
mediano , lavado . Devera apresentar odor
agradável , consistência firme , não deverá
apresentar perfurações , machucados , coloração
não característica .
BATATA INGLESA , produtos frescos e com
grau de maturação intermediaria , tamanho
uniforme mediano , lavado. Deverá apresentar
odor agradável , consistência firme , não deverá

KG

34

KG

105

KG

75

MAÇO

15

KG

324

KG

200

KG

107
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33

34

35

36

37

38

apresentar perfurações, machucados , coloração
não característica .
CAJÁ, POUPA CONGELADA, Congelada,
preparada com frutas naturais, sem conservantes,
corantes e outros aditivos utilizados em alimentos
industrializados, limpas e isentas de parasitos e
detritos animais ou vegetais. Não deve conter
fragmentos das partes não comestíveis da fruta,
nem substâncias estranhas à sua composição
normal. Embalagem deve ser em plástico
transparente, lacrada, com indicação do peso de
no máximo 1kg, data de fabricação, prazo de
validade e descrição de todos os ingredientes
utilizados.
CEBOLA BRANCA, produtos frescos e com
grau de maturação intermediária tamanho
uniforme mediano. Deverá apresentar odor
agradável, consistência firme , não deverá
apresentar perfurações, machucados, coloração
não característica .
CENOURA, produtos frescos e com grau de
maturação intermediaria tamanho uniforme
mediano, lavado. Deverá apresentar odor
agradável, consistência firme, não deverá
apresentar perfurações, machucados, coloração
não característica.
CHEIRO VERDE, folhas de cor verde, de 1ª
qualidade com molho graduado , composto de
cebolinha verde e coentro, viçoso, brilhante,
fresco, verde, sem excesso de umidade, sem sinais
de amarelamento, com talos firmes, sem folhas
escuras ou murchas, com grau de evolução
completa do tamanho, livre de insetos, isenta de
danos por qualquer lesão física ou mecânica.
COUVE, folhas de cor verde , de 1ª qualidade
com molho graduado , viçoso, brilhante, fresco,
verde, sem excesso de umidade, sem sinais de
amarelamento, com talos firmes, sem folhas
escuras ou murchas, com grau de evolução
completa do tamanho, livre de insetos, isenta de
danos por qualquer lesão física ou mecânica.
Maço 500g
CHUCHU , produtos frescos
tamanho
uniforme mediano. Deverá apresentar odor
agradável , consistência firme , não deverá
apresentar perfurações, machucados, coloração
não característica.

KG

92

KG

391

KG

516

KG

18

MAÇO

30

KG

87
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LARANJA , produtos frescos e com grau de
maturação intermediaria, tamanho uniforme
mediano, lavado. Deverá apresentar odor
agradável, consistência firme, não deverá
apresentar perfurações, machucados, coloração
não característica.
MANGA, POUPA CONGELADA, Congelada,
preparada com frutas naturais, sem conservantes,
corantes e outros aditivos utilizados em alimentos
industrializados, limpas e isentas de parasitos e
detritos animais ou vegetais. Não deve conter
fragmentos das partes não comestíveis da fruta,
nem substâncias estranhas à sua composição
normal. Embalagem deve ser em plástico
transparente, lacrada, com indicação do peso de
no máximo 1kg, data de fabricação, prazo de
validade e descrição de todos os ingredientes
utilizados.
MAMÃO , produtos frescos e com grau de
maturação intermediária. Deverá apresentar odor
agradável, consistência firme, não deverá
apresentar perfurações, machucados, coloração
não característica.
MANDIOCA mansa, produtos frescos e com
grau de maturação intermediária lavado. Deverá
apresentar odor agradável, consistência firme ,
não deverá apresentar perfurações machucados,
coloração não característica .
MELANCIA , produto fresco e com grau de
maturação intermediária, tamanho uniforme
mediano , lavado. Deverá apresentar odor
agradável , consistência firme , não deverá
apresentar perfurações , machucados , coloração
não característica .
REPOLHO Branco , produtos frescos e com
grau de maturação intermediaria tamanho
uniforme mediano. Deverá apresentar odor
agradável, consistência firme, não deverá
apresentar perfurações, machucados, coloração
não característica .
TOMATE , produtos frescos e com grau de
maturação intermediaria tamanho uniforme
mediano , lavado. Deverá apresentar odor
agradável , consistência firme , não devera
apresentar perfurações, machucados , coloração
não característica .
LEITE PASTEURIZADO Leite pasteurizado
UHT, embalagem íntegra, de 1,0 litro de peso

KG

2555

KG

230

KG

441

KG

30

KG

324

KG

210

KG

470

UNID

3495
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48

49

50

51

52

liquido. A rotulagem deve conter no mínimo as
seguintes informações nome ou marca,
ingredientes, data de validade, lote e informações
nutricionais.
QUEIJO TIPO MUSSARELA Queijo tipo
mussarela, embalagem íntegra, A rotulagem deve
conter no mínimo as seguintes informações nome
ou marca, ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais.
PÃO PARA CACHORRO QUENTE Pão
para Cachorro Quente. Deverá apresentar odor
agradável, consistência firme, e aparência
agradável, não devem estar amassado e de
coloração não característica. Pct de 500g
contendo 10 unidades de 50g.
PÃO FRANCÊS Pão francês. Deverá apresentar
odor agradável, consistência firme, e aparência
agradável, não devem estar amassado e de
coloração não característica. Unidades com peso
médio de 50 gramas de peso líquido.
CARNE BOVINA EM CUBOS DE 2ª
MAGRA Carne bovina de classificação de 2ª
cortes em cubos médios de aproximadamente 3x3
cm . O percentual de gordura deve ser inferior a
15% do produto final. Produto fresco, deverá
apresentar odor agradável , consistência firme.
Não pode apresentar formação de cristais de gelo,
sangue em demasia , perfurações, machucados e
coloração escurecida ou não característica ao
produto . Embalagem íntegra , tipo pacote
polietileno de no máximo 1,0 kg de peso liquido,
deve apresentar selo de inspeção (SIM, SIE, SIF).
CARNE BOVINA MOÍDA DE 2ª MAGRA
Carne bovina de classificação de 2° , magra moída
. O percentual de gordura deve ser inferior a 15%
do produto final. Não estar acrescido de água na
composição. Produto fresco, deverá apresentar
odor agradável, consistência firme. Não pode
apresentar formação de cristais de gelo, sangue
em demasia, perfurações, machucados e coloração
escurecida ou não característica ao produto. deve
apresentar selo de inspeção (SIM, SIE, SIF).
CARNE DE SOL Carne bovina de classificação
de 2° , salgada, seca ao sol , cortada em fatias tipo
bifes medianos. O percentual de gordura deve ser
inferior a 15% do produto. Produto fresco, deverá
apresentar odor agradável, consistência firme.
Não pode apresentar formação de cristais de gelo,

KG

60

PCT

390

KG

275

KG

800

KG

980

KG

500
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sangue em demasia, perfurações, machucados e
coloração escurecida ou não característica ao
produto . deve apresentar selo de inspeção (SIM,
SIE, SIF).
FRANGO (COXAS-SOBRECOXAS) Frango
de granja, cortes contendo apenas coxa e sobre
coxa congelados. Embalagem plástica íntegra, a
embalagem deve conter etiqueta de identificação e
data de fabricação. O prazo de validade deve ser
superior a 03 meses a partir da data de entrega.
deve apresentar selo de inspeção (SIM, SIE, SIF).
FRANGO (PEITO) Frango de granja, cortes
contendo apenas peito congelados. Embalagem
plástica íntegra, a embalagem deve conter etiqueta
de identificação e data de fabricação. O prazo de
validade deve ser superior a 03 meses a partir da
data de entrega. deve apresentar selo de inspeção
(SIM, SIE, SIF).
OVOS DE GALINHA Ovos de galinha,
produtos frescos. Deverá apresentar odor
agradável, não deverá apresentar perfurações ou
rachaduras,
coloração
não
característica.
Embalagem íntegra, tipo cartelas de 30 unidades.
Unidades com peso médio de 50g cada.

KG

1200

KG

1000

DUZIAS

3000

R$ 347.324,17
7. VALOR ESTIMADO:
7.1 - O valor total estimado para esta compra é de R$ 347.324,17 (trezentos e quarenta e sete
mil e trezentos e vinte reais e dezessete centavos) obtido através de pesquisa de mercado,
conforme previsto na lei 8.666/93.
8. DA ENTREGA/RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
8.1. O quantitativo dos gêneros alimentícios a serem fornecidos, será enviado aos fornecedores
através de comunicação formal elaborada pela Coordenação da Merenda Escolar, com
periodicidade quinzenal/mensal, conforme conveniência administrativa da CONTRATANTE;
8.2. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues no endereço do Fundo Municipal da
Educação, na Secretaria da Educação;
8.3. No ato da entrega/recebimento dos gêneros alimentícios na Secretaria serão observadas
todas as condições estabelecidas neste Termo de Referência.
8.4. No período de férias a Secretaria suspenderá e/ou reduzirá o quantitativo dos gêneros
alimentícios a serem fornecidos;
8.5. Quando da entrega, os produtos alimentícios deverão apresentar-se:
a) Isentos de substâncias, corpos estranhos aderidos à superfície externa que não fazem parte das
características do produto em questão: terra, folhas, pedras, etc;
b) Sem umidade externa e/ou interna anormal;
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c) Isentos de odor e sabor estranhos à suas propriedades orgânicas;
d) Isentos de enfermidades.
e) Acondicionado em embalagens íntegras, sem rasgos, corrosões, furos, amassados e, em
perfeitas condições, inclusive de armazenamento e transporte.
f) Com prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses, a contar da data da entrega.
8.6. Constatado qualquer problema que desabone a qualidade do produto, este deverá ser
substituído por outro de igual ou superior qualidade, no mesmo prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis, sem quaisquer ônus à CONTRATANTE.
8.7. Se no ato da entrega dos produtos a Nota Fiscal/Fatura não for aceita pela Unidade
Solicitante, devido a irregularidades em seu preenchimento, esta será devolvida para as
necessárias correções, passando a contar o recebimento provisório a partir da data de sua
reapresentação
8.8.
Os produtos deverão ser entrega no prazo máximo de 05(Cinco) dias corridos após
ordem de compras para produtos não perecíveis e 02 (dois) dias corridos para os produtos
perecíveis.
9. LOCAL DE ENTREGA
9.1 – A entrega deverá ser feita nos locais indicados pelo Fundo, nos horários das 07h00min às
11h00min e das 13h00min as17h00min, em dias úteis.
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
10.1 – Comunicar a prefeitura qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessários.
10.2 – Manter informada a prefeitura quanto a mudanças de endereço, telefones, fax e e-mail de
seu estabelecimento.
10.3 – Entregar os produtos de primeira linha no prazo estabelecido pela prefeitura em dia e local
indicado, de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.
10.4 - A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as
especificações, no prazo de 24 (horas) a contar da data de devolução, sendo que em caso de não
aceitação do material, a devolução (frete) será por conta da contratada.
10.5 – O não cumprimento das condições estabelecidas neste Edital e nos seus anexos por parte
da mantenedora implicará na sua desclassificação e a imediata convocação das remanescentes,
sem prejuízos das sanções cabíveis.
10.6 - É vedada a CONTRATADA a subcontratação, cessão e/ou transferência, total ou
parcialmente, do objeto ora licitado;
10.7. Fica reservado à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, omisso ou duvidoso não previsto neste Edital e tudo o mais que se relacione com o
objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o Órgão Gerenciador ou modificação na
contratação.
10.8. O Fornecedor deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção,
verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os
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dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e
que forem julgados necessários ao desenvolvimento de suas atividades;
10.9. A garantia e/ou validade deverá ser de no mínimo de acordo com a validade de cada
produto fornecido, havendo garantia e/ou validade do fabricante esta prevalecerá desde que não
seja inferior a 30 (trinta) dias, para os produtos de longa vida, e para os produtos de consumo
imediato que não seja inferior a 10 (dez) dias, imputando-lhe os ônus decorrentes da cobertura
dos prejuízos pela entrega em desconformidade com o especificado no Termo de
Referência/proposta caso não seja possível a troca imediata, tudo a encargo da CONTRATADA.
11 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
11.1 – Requisitar os produtos com antecedência mínima de 05 (Cinco) dias da data determinada
para a entrega.
11.1 – Fiscalizar a execução desta ata, apontado vícios e defeitos, e determinar a substituições dos
produtos entregues fora das especificações da proposta vencedora.
11.1 – Efetuar os pagamentos de faturas/notas Fiscais, nos termos previsto em Ata.
12. ASSINATURAS DOS DEPARTAMENTOS SOLICITANTES.

________________________________
ANTÔNIO ZILNÊ PEREIRA LIMA
Gestora do FME
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ANEXO II
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo nº 544/2021
Pregão Presencial nº 004/2021
Ata de Registro de Preço nº 004/2021
Validade 12 meses
O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS - TO, Estado do
Tocantins, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o Nº
06.092.743/0001-15, com endereço à Av. Pará Nº 178, Centro, Dois Irmãos do Tocantins - TO,
CEP 77.685-000 neste ato representado por seu atual gestor o Senhor Antônio Zilnê Pereira
Lima, brasileiro, portador do RG 358.894 SSP/DF e CPF nº. 132.236.151-72, residente e
domiciliado em Dois Irmãos do Tocantins – TO.
Resolvem:
Registrar os preços para futuras aquisições a seguir relacionados, proveniente da sessão pública
do pregão de forma presencial n.º ____/2021, sucedido em ___/___/_____, às ___:___.
1. DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. A presente Ata decorre da Homologação do Sr (a). Gestor (a) Prefeitura Municipal de Dois
Irmãos Tocantins - TO constantes nos autos do processo acima citado, na forma da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 7.892/13, de 23 de janeiro de 2013, Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 (inclui-se
em todas as alterações promovidas, no que couber).
2. DOS CONTEMPLADOS EM 1º LUGAR

3.OBJETO: Constitui objeto da presente Ata a Aquisição de gêneros alimentícios com
fornecimento fracionada/parcelado para atender a Rede do Sistema de Ensino, na Educação
Básica do Município de Dois Irmãos do Tocantins – TO, mediante as condições estabelecidas
neste Edital. Conforme Termo de Referência constantes no Anexo I deste edital.
Item

Descrição do Objeto

Quant

Empresa

Valor unitário

Valor total

3.1. Fica expressa que todas as despesas geradas serão de inteira responsabilidade do fornecedor
registrado, inclusive as obrigações previdenciárias e trabalhistas;
4. VALIDADE E REAJUSTAMENTO
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4.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir de
sua publicação em imprensa oficial do Fundo Mun. de Educação de Dois Irmãos Tocantins TO.
4.2. Poderá a Administração, mesmo comprovada à ocorrência mencionada no parágrafo
anterior, optar por cancelar a Ata e providenciá-lo em outro procedimento licitatório.
4.3. Fica facultada a Administração em firmar as contratações que poderão advir, pela Ata de
Registro de Preços, podendo ser adquirido o mesmo objeto ora registrado, por outros meios
previstos legalmente.
4.4. Caso evidenciado que o valor registrado em Ata tornar-se superior ao praticado no mercado
será convocado o classificado em primeiro lugar, para negociações, e sendo esta frustrada,
convocaram-se os remanescentes pela ordem de classificação para assim fazê-lo.
4.5. Caso evidenciado que o valor registrado em Ata tornar-se inferior ao praticado no mercado, e
o vencedor classificado em primeiro lugar declarar a impossibilidade de fornecimento nos preços
registrados, este será liberado do compromisso, sem aplicações de penalidades, sendo os demais
remanescentes convocados, em ordem de classificação para assim fazê-lo.
5. DAS PENALIDADES
5.1. Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, a classificada em primeiro lugar, poderá sujeitar
às penalidades seguintes:
a) - multa de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total da
obrigação;
b) - multa de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte contratual não cumprida, no
caso de inexecução parcial da obrigação;
c) - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, no caso de inexecução diária do objeto deste
contrato, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento
parcial da obrigação, conforme alínea anterior;
d) - suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com Prefeitura
Municipal de Dois Irmãos Tocantins - TO, pelo prazo que for fixado pela Administração em
função da natureza e da gravidade da falta cometida, conforme previsto nos termos do artigo 7º
da Lei 10.520/02, e Leis subsidiárias;
e) - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
considerando, para tanto, reincidências de faltas, sua natureza e gravidade.
A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo,
devidamente autuado, e que assegure o contraditório e a ampla defesa, conforme os
preceitos legais a Lei 8.666/93.
6. DO CONTRATO
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6.1 O instrumento contratual será substituído pela Nota de Empenho, na forma do § 4° do art.
62 da Lei 8.666/93 e art. 11 do Decreto Federal n. º 7.892/13 visto tratar-se de compra/ serviços
com entrega imediata e integral.
6.2. A Nota de Empenho/autorização de compra será enviada pelos FUNDOS ao licitante
vencedor do certame, ou, quando convocado, ele deverá retirá-lo prazo máximo de dois dias
úteis, contados da notificação.
6.3. Fica facultado à Administração, quando o vencedor não aceitar ou não retirar a Nota de
Empenho, no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nas condições estabelecidas no encerramento de
seus lances verbais e registradas na Ata de Registro de Preços.
6.4. Aplica-se, no que couber, a disposição contida nos arts. 54 a 88 da Lei 8.666/93,
independentemente de transcrição.
6.5. As despesas com a presente aquisição correrão à conta do Fundo Mun. de Educação
Municipal, na dotação orçamentária consignada no projeto/atividade conforme item 5 do
termo de referência.
7. VALOR E PAGAMENTO
7.1. Pelas Aquisições efetivamente realizadas, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os
preços constantes nos preços registrados nesta ata, salvo alterações conforme notificações
inseridas em reajustamentos.
7.2. Fica expressamente estabelecido que os preços contratados incluam todos os custos diretos e
indiretos para a completa execução do avençado.
7.3. Os pagamentos devidos ao licitante serão efetuados em moeda corrente nacional,
mensalmente e de acordo com as quantidades executadas.
7.4. Os pagamentos deverão ser efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias da data da entrada das
notas fiscais do Protocolo do Fundo Mun. de Educação, após elas serem conferidas e atestadas
pelo responsável.
7.5. Fica facultada à PREFEITURA a antecipação de pagamentos de notas fiscais, mediante
descontos previamente acordados.
8. DO LOCAL E DO PRAZO DA ENTREGA
8.1. O local para a entrega será no almoxarifado do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
8.2. Os produtos deverão ser entrega no prazo máximo de 05(Cinco) dias corridos após ordem
de compras para produtos não perecíveis e 02 (dois) dias corridos para os produtos perecíveis.
9. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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9.1 É permitida a inclusão nesta ata de qualquer órgão da Administração Pública que apresentar
pedido de inclusão junto a Comissão Geral de Licitação do Fundo Mun. de Educação de Dois
Irmãos Tocantins - TO, onde houver autorização formal do licitante em atendê-la, nas mesmas
condições nela estabelecidas.
10. TRIBUTOS
10.1 São de inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus tributários e encargos sociais
resultantes deste Contrato, inclusive os decorrentes da Legislação Trabalhista e da Previdência
Social.
10.2 Em caso algum, a CONTRATANTE pagará indenização à CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social, oriundo de Contrato entre a mesma
e seus empregados.
11. FORO
11.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, elegem as partes o Foro da
cidade de Miranorte, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
12. DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 Reger-se-á a presente Ata de Registro de Preços, no que for omissos, pelas disposições
constantes na Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/13, de 23 de janeiro de 2013, Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, com aplicação subsidiária da Lei n° 8.666/93,
e no processo nº 544/2021.
DOIS IRMÃOS TOCANTINS, TO, no dia

de

2021.

-------------------------------------------------------------------Gestor (a)
--------------------------------------------------------------------PREGOEIRA (a)
--------------------------------------------------------------------Equipe de Apoio
-------------------------------------------------------------------Equipe de Apoio
----------------------------------------------------------------------------------EMPRESAS
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ANEXO III

(MINUTA DO CONTRATO)
CONTRATO Nº ____/2021
De um lado O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS TO, Estado do Tocantins, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o Nº
06.092.743/0001-15, com endereço à Av. Pará Nº 178, Centro, Dois Irmãos do Tocantins - TO,
CEP 77.685-000 neste ato representado por seu atual gestor o Senhor Antônio Zilnê Pereira
Lima, brasileiro, portador do RG 358.894 SSP/DF e CPF nº. 132.236.151-72, residente e
domiciliado em Dois Irmãos do Tocantins – TO, no uso de suas atribuições legais, e, em
sequência,
designado
simplesmente
CONTRATANTE,
e,
de
outro
lado,
________________________, inscrita sob o CNPJ nº. ___________________, localizada na
_____________, __________, no município ________, Estado de __________, neste ato
representado por ____________, brasileiro, Empresário, portador do _______________
SSP/___ e CPF nº. ________________, doravante designada simplesmente CONTRATADA
de acordo com a representação legal que lhe é outorgada resolvem celebrar o presente Contrato,
albergado na Lei N.º 8.666/93 e alterações posteriores, resultante do procedimento licitatório n.º
544/2021 na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2021, conforme as seguintes
cláusulas e demais legislações pertinentes, cada qual naquilo que couber, mediante as cláusulas e
condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente Contrato tem por objeto Aquisição de gêneros alimentícios com fornecimento
fracionada/parcelado para atender a Rede do Sistema de Ensino, na Educação Básica do
Município de Dois Irmãos do Tocantins – TO, nos termos discriminados no Termo de
Referência (Anexo I do Edital) e presente Contrato.
1.2. A contratação antes citada obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como as disposições
dos documentos adiante enumerados, constantes do Processo nº 544/2021, e que,
independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste, no que não
o contrariarem. São Eles:
a) O Edital do Pregão Presencial nº 004/2021, do Fundo Mun. de Educação; e
b) A proposta de preços e documentos que o acompanham, firmada pela CONTRATADA.
1.3. Os materiais contratados foram objeto de licitação, de acordo com o disposto no art. 1º e
parágrafo único da Lei nº 10.520/2002, sob a modalidade de Pregão, conforme Edital e
processo administrativo acima citado.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA.
2.1. Os produtos deverão ser entrega no prazo máximo de 05(Cinco) dias corridos após ordem
de compras para produtos não perecíveis e 02 (dois) dias corridos para os produtos perecíveis.,
em dias úteis das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, de segunda a sexta no
almoxarifado do fundo.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1. A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do
contrato, bem como, aplicáveis aos casos de subcontratação.
3.2 Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá:
3.3 Atender prontamente às solicitações do Fundo Mun. de Educação no fornecimento dos
materiais nas quantidades e especificações deste TERMO DE REFERÊNCIA, de acordo com
a necessidade do Fundo Mun. de Educação a partir da solicitação do Setor de Almoxarifado.
3.4 Entregar o material, acondicionado adequadamente, em invólucro lacrado, de forma a
permitir completa segurança durante o transporte, acompanhado de nota fiscal, discriminado o
quantitativo do produto, de acordo com as especificações técnicas.
3.5 A NOTA FISCAL DEVERÁ SER ACOMPANHADA PELAS CERTIDÕES DE
REGULARIDADES FISCAIS;
3.6 Substituir qualquer material que não estejam dentro do padrão de qualidade, em bom estado
de conservação, que apresentem defeitos ou não esteja em conformidade com as especificações
da nota de empenho.
3.7 Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à PREFEITURA ou a terceiros, por ação
ou omissão no fornecimento do presente.
3.8 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta contratação, salvo mediante
prévia e expressa autorização do Fundo Mun. de Educação.
3.9 Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas neste Termo de Referência.
3.10 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE.
3.11 Comunicar imediatamente o CONTRATANTE sobre qualquer defeito apresentado.
3.12 Responsabilizar-se pelo custeio das despesas referente ao transporte, embalagem e seguro
quando da entrega dos materiais.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
4.1 Será responsável pela observância às leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas
legais, direta e indiretamente aplicável ao contrato.
4.2 Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposições da Lei nº
8.666/93e suas alterações.
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4.3 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear os serviços prestados e prover
os pagamentos dentro dos prazos convencionados.
4.4 Processar e liquidar a fatura correspondente aos valores, através de Ordem Bancária, ficando
a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter seu prazo
de validade renovada a cada vencimento.
4.5 Acompanhar, controlar e avaliar os serviços, através da unidade responsável por esta
atribuição.
4.6 Zelar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas por
parte da CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas.
CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
5.1 Serão considerados para efeito de pagamento os produtos efetivamente entregues pela
CONTRATADA e aprovado pelo servidor responsável pelo recebimento dos mesmos, em
conjunto com a comissão de recebimento, respeitada a rigorosa correspondência com o
TERMO DE REFERÊNCIA;
5.2 Após a verificação, através de comunicação oficial do responsável pelo recebimento dos
produtos, serão indicadas as eventuais correções e complementações consideradas necessárias ao
Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para execução.
CLÁUSULA SEXTA – DA ESPECIFICAÇÃO E DO PREÇO
6.1. Pelo fornecimento dos materiais do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA os seguintes valores, conforme seja efetivamente adquirido, nos moldes deste
ajuste:
ÍTEM

DESCRIÇÃO DOS
PRODUTOS

01

** deve o proponente
especificar o objeto de
forma clara, descrevendo
detalhadamente
as
características técnicas
dos produtos ofertados,
incluindo especificação,
marca, procedência e
outros elementos que de
forma
inequívoca
o
identifiquem.
VALOR TOTAL DA
PROPOSTA

QUANTIDADE
(UNID.)

VALOR
UNITARIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

R$
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6.2. Nos preços acima estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, bem como os tributos e
demais encargos fiscais e trabalhistas bem como todos os itens e equipamentos necessários à
prestação do objeto licitado.
6.3. Os produtos ofertados deverão, OBRIGATORIAMENTE, atender às exigências de
qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de
qualidade - atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições contidas no art. 39,
VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
7.1 Os pagamentos devidos, serão efetuados conforme a entrega.
7.2 A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal com os produtos discriminados, após a
Solicitação de Fornecimento feita pelo Setor de Compras.
7.3 O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa,
ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter
seu prazo de validade renovada a cada vencimento.
7.4 O pagamento será efetuado num prazo não superior a 30 (trinta) dias, a partir da emissão e
atesto da Nota Fiscal pela Comissão de Recebimento em conjunto com o Gestor do Contrato,
mediante depósito em conta bancária da contratada.
7.5 Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado, sendo, rigorosamente, aquele descrito
na nota de empenho, na hipótese de entrega de produtos diversos, o pagamento ficará suspenso
até a respectiva regularização.
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO
8.1 A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos, não
poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade no fornecimento dos produtos.
8.2 A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de correspondência
oficial e anotações ou registros no Relatório de Serviços.
8.3 O relatório de entrega dos serviços será destinado ao registro de fatos e comunicações
pertinentes aos mesmos.
8.4 Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela fiscalização serão considerados como
se fossem praticados pelo Contratante.
8.5 As reuniões serão documentadas por Atas de Reuniões, elaboradas pela fiscalização e que
conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos
tratados, decisões e responsabilidades pelas providências a serem tomadas.
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA
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9.1. O prazo de vigência é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos, limitada a 60 (sessenta) meses. Previstos no Art. 57, Inciso II; (Redação dada pela
Lei nº 9.648, de 1998)
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
10.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, com a
apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES
11.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste Contrato, A
PREFEITURA poderá garantir a prévia defesa da CONTRATADA, que deverá ser apresentada
no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, aplicar, sem prejuízo das
responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções:
a) ADVERTÊNCIA, por escrito, quando a CONTRATADA deixar de atender
quaisquer indicações aqui constantes;
b) MULTA COMPENSATÓRIO-INDENIZATÓRIA no percentual de 5% (cinco
por cento) calculado sobre o valor do presente Contrato;
c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM O MUNICIPIO DOIS IRMÃOS
DO TOCANTINS - TO, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei,
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.2. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela
CONTRATADA, a esta será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento)
sobre o valor do presente Contrato ou instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 10%
(dez por cento) do valor inadimplido.
11.3. O valor da multa aplicada (tanto compensatória quanto moratória) deverá ser recolhido no
setor financeiro do Fundo Mun. de Educação, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a
respectiva notificação.
11.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, ela será descontada por ocasião
do pagamento posterior a ser efetuado pelo CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO
12.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
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12.2. A rescisão deste Contrato poderá ser:
12.2.1. Determinada por ato unilateral e escrita do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
12.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde
que haja conveniência para o CONTRATANTE;
12.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
12.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente. Os casos de rescisão contratual serão formalmente
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
12.4. Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o Contrato será rescindido sempre que a
CONTRATADA se conduzir dolosamente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA
VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA
13.1. O presente Contrato fundamenta-se:
13.1.1. Nas Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02 e posteriores alterações;
13.1.2. Nos preceitos de direito público;
13.1.3. Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do
Direito Privado.
13.2. O presente Contrato vincula-se aos termos:
13.2.1. Do Edital de Pregão Presencial nº 004/2021, constante no Processo nº 544/2021;
13.2.2. Da proposta vencedora da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO GESTOR DE CONTRATO
13.1 Fica designado como fiscal deste CONTRATO o servidor (a)
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EFICÁCIA E DA PUBLICAÇÃO
14.1. O presente instrumento será publicado, em resumo, no Site Oficial de DOIS IRMÃOS
TOCANTINS - TO, que é condição indispensável para sua eficácia, consoante dispõe o artigo
61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1. A despesa decorrente da presente licitação correrá por conta do orçamento fiscal (2021).
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
16.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro de Miranorte, TO,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
16.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA
DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS – TO, aos ____ do mês de ___________ de 2021.

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas: Nome:_________________________________________
RG:___________________________________________
Nome:_________________________________________
RG:____________________________________________
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MODELO I
DO CREDENCIAMENTO

A (nome da empresa), CNPJ nº ............................, com sede à .............................., neste ato
representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – (nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia
e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil,
profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto AO FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais,
estaduais e municipais) praticar os atos necessários com relação à licitação na modalidade de
pregão presencial nº 004/2021 (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos
recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de
recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, transigir,
desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer
está em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e,
em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação).
Local, data e assinatura.

(RECONHECER FIRMA(S)).
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MODELO II

CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO E ACEITE DAS
CONDIÇÕES DO EDITAL
A empresa ......................................................................., CNPJ nº ............................, com sede à
.................................................................., neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com
qualificação completa - (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),
DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos para habilitação ao
Pregão Presencial nº____/2021, assim como, conhece e aceita todas as condições estabelecidas
no instrumento convocatório da referida licitação.
Local, data e assinatura.

__________________________________________________
Nome e Assinatura do Responsável Legal da Empresa
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MODELO III

COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO DO INC. XXXIII DO ART. 7º DA CF.
DECLARAÇÃO

Ref.: Pregão Na Forma Presencial N° ________/2021.
A PREFEITURA MUN. DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS - TO.
................................., inscrito no CNPJ n°..................., 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 ( ).
............................................
(data)
...........................................................
(nome e assinatura do representante legal da empresa)
(***Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

__________________________________________________
Nome e Assinatura do Responsável Legal da Empresa
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MODELO IV

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
A empresa......................................................................., CNPJ nº ............................, com sede à
.................................................................., neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com
qualificação completa - (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),
DECLARA, sob as penas da Lei, com base no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, que
está enquadrada na definição de (
) Microempresa (
) Empresa de Pequeno Porte, sem
nenhuma restrição de ordem legal.
Local, data e assinatura.

__________________________________________________
Nome e Assinatura do Responsável Legal da Empresa
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MODELO V
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A PREFEITURA MUN. DE DOIS IRMÃOS TOCANTINS - TO.
REF. PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL N.º .................. /2021.
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PROPONENTE)

Objeto Licitado: Aquisição de gêneros alimentícios com fornecimento fracionada/parcelado
para atender a Rede do Sistema de Ensino, na Educação Básica do Município de Dois Irmãos do
Tocantins – TO.
Declaramos, sob as penalidades legais, a inexistência de fatos supervenientes
impeditivos da habilitação ou que comprovem a idoneidade da proponente, nos termos
do § 2º do art. 32 e do art. 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações
subsequentes, relativamente ao Edital em epígrafe.

__________________________________________________
Nome e Assinatura do Responsável Legal da Empresa
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