
PREFEITURA DE DOM FELICIANO
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 642/2022
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N.º 59/2022

REGISTRO DE PREÇOS

Tipo: menor preço por item
Modo de disputa: Aberto

Processo Licitatório objetivando o registro de preços de
gêneros alimentícios, de higiene e limpeza para uso do
Abrigo Municipal, mantido pela  Secretaria de Cidadania,
Ação e Desenvolvimento Social.

O  MUNICÍPIO DE DOM FELICIANO/RS,  torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, conforme descrito neste edital e seus anexos. Com o
Pregoeiro  e  Equipe  de  apoio  nomeados  pela  Portaria  n.º  33.914/2022. Através do  site
https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

O processo será regido pelas disposições legais e condições estabelecidas no presente edital,
que se regerá pelas normas gerais da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto
Municipal n.º 1.758, de 18/12/2007, Lei Complementar n.º 123/2006, Lei Complementar n.º 147/2014,
Decreto Municipal n.º 2.385/2011, Decreto Federal n.º 10.024/2019, com aplicação subsidiária da Lei
Federal n.º 8.666/93 e demais disposições legais pertinentes.

1. DO OBJETO
1.1. Constitui  o  objeto  do  presente  edital,  o  Registro  de  Preços  para  futura  aquisição  de

gêneros alimentícios, de higiene e limpeza para uso do Abrigo Municipal, mantido pela Secretaria de
Cidadania, Ação e Desenvolvimento Social, conforme descrito e especificado no ANEXO I – TERMO
DE REFERÊNCIA neste edital.

1.2. Os produtos deverão ser entregues livres de frete, impostos e taxas pendentes do mesmo.

2. DO LOCAL, DATA E HORA
2.1.  A sessão pública será realizada no site  https://www.portaldecompraspublicas.com.br  ,   no

dia  11 de Janeiro de 2023., às 09:00.
2.2. Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem

propostas, através do site descrito no item 2.1, até 30min antes do horário marcado para abertura das
propostas do mesmo dia.

2.3. Ocorrendo decretação de feriado, ou outro fato superveniente que impeça a realização
desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro
dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.

3. DO CADASTRAMENTO DOS FORNECEDORES 
3.1. O  fornecedor  deverá  fazer  o  seu cadastramento  junto  ao  Portal,  conforme instruções

constantes no site:  https://www.portaldecompraspublicas.com.br, após o qual dar-se-á pela atribuição
de chave de identificação e senha pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, caso já
tenha cadastro o mesmo fica dispensado.

3.2. O credenciamento do fornecedor junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade
legal do mesmo ou de seu representante legal, bem como na presunção de sua capacidade técnica
para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
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3.3. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, a
fornecedor  deverá  manifestar  o  pleno  conhecimento  e  atendimento  às  exigências  de  habilitação
previstas neste Edital.

3.4. O fornecedor que utilizar sua senha de acesso para dar um lance, terá expressado sua
decisão irrevogável de concluir a transação de compra e venda, a que se refere o evento, nos valores
e condições do referido lance, caso seja escolhido pelo pregoeiro.

3.5.  O fornecedor deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública  de  pregão,  ficando  responsável  pelo  ônus  decorrente  da  perda  de  negócios  diante  da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo pregoeiro, pelo sistema ou de sua desconexão. 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1.  Poderão  participar  deste  Pregão  os  interessados  pertencentes  ao  ramo  de  atividade

relacionado  ao  objeto  da  licitação,  que  estiverem  devidamente  cadastradas  no  PORTAL  DE
COMPRAS PÚBLICAS e que atenderem a todas as exigências constantes deste edital e seus anexos.

4.2. Estão  impedidas de  participar  desta  licitação,  pessoas  físicas  ou  jurídicas  que  se
enquadrem, dentre outras estabelecidas por lei, em uma ou mais situações seguintes:
a) que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento de contratar
com qualquer órgão da Administração Pública Direta de Dom Feliciano, tanto pelo art. 87, III, da Lei n.º
8.666/93, quanto pelo art. 7.º da Lei n.º 10.520/02;
b) impedidas de licitar e contratar com o Município de Dom Feliciano, nos termos do artigo 10, da Lei
n.º 9.605/98;
c) encontram-se falidas por declaração judicial, ou em recuperação judicial, ou estejam em processo
de liquidação ou dissolução;
d) enquadradas nas disposições do artigo 9.º da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações;
e) as condições de impedimento acima, aplicar-se-ão à eventual empresa subcontratada;
f)  que em seu quadro  societário  tenha agentes  públicos  lotados na  Prefeitura  Municipal  de  Dom
Feliciano;

4.3. A participação na presente licitação implica na aceitação plena das condições expressas
neste edital e seus anexos.

5. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
5.1. Os fornecedores deverão inserir sua proposta inicial dentro do sistema até a data e horário

definido no preâmbulo deste Edital.
5.2.  Para inserção de sua proposta inicial, os fornecedores deverão observar rigorosamente a

descrição e unidade de fornecimento constante no ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA deste edital.
5.3. O julgamento das propostas será feito pelo Menor Preço.

6. DA DISPUTA DE PREÇOS
6.1. Aberta  a  etapa  competitiva  (sessão  pública),  a  licitante  deverá  encaminhar  lances,

exclusivamente  por  meio  do  sistema  eletrônico,  sendo  a  licitante  imediatamente  informada  do
recebimento e respectivo valor.  

6.2. Somente  serão  aceitos  os  lances  cujos  valores  forem  menores  que  o  último  lance
registrado no sistema. 

6.3.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,  prevalecendo aquele que foi
recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 
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6.4. Durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor. 

6.5. A disputa de lances se dará no  modo aberto, sendo que o envio de lances na sessão
pública  durará  dez  minutos  e,  após  isso,  será  prorrogada  automaticamente  pelo  sistema quando
houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

6.5.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, será de dois minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive
quando se tratar de lances intermediários. 

6.5.2. Na hipótese de não haver novos lances na forma previsto no subitem anterior, a
sessão pública será encerrada automaticamente. 

6.5.3. Encerrada  a  sessão  pública  sem  prorrogação  automática  pelo  sistema,  o
pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances,
em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa 

6.6. Após o encerramento de cada item, caso o vencedor não seja uma empresa beneficiada
pela Lei Complementar nº 123/06, e existindo empate com empresas beneficiadas, será enviada uma
mensagem para o chat informando a ordem de classificação para o desempate (o intervalo percentual
considerado como empate,  estabelecido é de até 5% (cinco por  cento)  superior  ao melhor  preço
ofertado). 

6.6.1. Para cada empresa dentro do limite de empate, será concedido o tempo de 05
(cinco)  minutos  para  ofertas  de  novos  lances  ou  para  a  desistência,  na  ordem de  classificação
apresentada, sendo enviada mensagem sobre esta situação para o chat. Neste intervalo de tempo, as
empresas interessadas em usufruir dos benefícios deverão dar seus lances. 

6.7. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão
Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances
retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

6.7.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão
pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do
fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

6.8. Após o fechamento da etapa de lances, o Pregoeiro encaminhar, pelo sistema eletrônico,
contrapropostas diretamente à licitante que tenha apresentado o lance com menor valor obtido. 

6.9. O preço proposto será considerado completo  abrangendo todos os tributos (impostos,
taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais), leis sociais, Administração, lucros e qualquer
despesa acessória.

6.10. O  preço  unitário  será  aceito  com  até  duas  casas  decimais  após  a  vírgula, sendo
desprezadas as demais se houver.

6.11. Após aceitação do preço proposto, será aberto o prazo de envio de documentação.
6.12. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de

outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas na ordem de classificação, a análise da
documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos.

7. DA HABILITAÇÃO
7.1.  As  propostas  e  os  documentos  de  habilitação  deverão  ser  enviados  (anexados)

exclusivamente por meio do sistema, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital,
observando os itens 5 e 7.9, e poderão ser retirados ou substituídos até 30 minutos antes da abertura
da sessão pública. 

7.1.1. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que sua proposta com
as exigências do edital, como condições de participação. 7.1.2. O cumprimento dos
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requisitos para  habilitação e  a conformidade de sua proposta com as  exigências do edital,  como
condição de participação. 

7.2.  O não atendimento do envio da documentação conforme descrito  nos itens anteriores
ensejará na inabilitação do licitante.

7.3.  Os documentos  apresentados  para  habilitação  deverão  estar  em cópias  autenticadas,
obrigando-se o fornecedor a apresentar ao município os originais correspondentes em qualquer época
que lhes forem solicitados, salvo os documentos emitidos através da internet, que estarão sujeitos à
conferência de sua autenticidade no site do órgão emitente.

7.4. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. Caso o
órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 60 (sessenta) dias contados a partir
da data de emissão.

7.5. A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de abertura das
propostas.

7.6. A empresa vencedora do certame que não apresentar a documentação exigida dentro do
prazo  estabelecido  será  desclassificada,  sendo  convocada  a  empresa  seguinte  na  ordem  de
classificação.

7.7.  Quando o licitante subsequente for convocado, conforme item anterior, este terá o prazo
contados a partir da convocação por escrito, para entregar a documentação exigida neste Edital.

7.8. A documentação para habilitação será examinada e rubricada pelo Pregoeiro e pela Equipe
de Apoio sendo anexada ao processo desta licitação.

7.9. Para fins de habilitação neste Pregão, a licitante deverá apresentar  a PROPOSTA por
escrito assinada pelo responsável da empresa, com os dados da empresa, nome do responsável,
telefone para contato, e-mail, conta bancária para depósito, e os seguintes documentos:

7.9.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF).

7.9.2. REGULARIDADE FISCAL
a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;
b) prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a
Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e à Seguridade Social). Alterada pela Portaria n.º 443 do
Ministério da Fazenda.
c) prova de regularidade relativa aos tributos Estaduais e Municipais, sendo a última do domicílio ou
sede do licitante.

7.9.3. REGULARIDADE TRABALHISTA
a) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
b)  prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do  Trabalho,  mediante  a
apresentação  de  negativa,  nos  termos  do  Título  VII  –  A da  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1 de maio de 1943.

7.9.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a)  Licenciamento prévio ou alvará sanitário  emitido pelo órgão competente comprovando que o(s)
veículos(s) que transportará(ão) os gêneros alimentícios até o local  de entrega,  foi  vistoriado pelo
Serviço de Vigilância Sanitária estadual ou municipal, ou pelo serviço de Inspeção Federal, tudo dentro
dos prazos legais de validade.
b) Atestado de capacidade técnica fornecido por uma ou mais entidades de direito público ou privado,
declarando que a Proponente prestou e desempenhou de forma satisfatória, fornecimento de itens
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação.

7.9.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
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a)  Certidão negativa  de  falência,  recuperação judicial  e  extrajudicial,  expedida  pelo(s)  cartório(os)
distribuidor(es) da sede (matriz) da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 60 (sessenta)
dias da data limite para recebimento das propostas, se outro prazo não constar do documento.

7.10. Para as empresas cadastradas no Município, poderão deixar de apresentar os documentos
de habilitação que já constem no cadastro, desde que estejam dentro do prazo de validade, sendo
substituídos pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor.

7.10.1. O certificado substitui apenas os documentos que constem no cadastro e que estejam
dentro do prazo de validade.

Observação: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro esteja com o
prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo,
como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação.

8. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor

preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante e

examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim,
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada
vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja
obtido preço melhor.

8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora
e,  a  seguir,  proporcionará  às  licitantes  a  oportunidade  para  manifestarem a  intenção  de  interpor
recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na
decadência do direito de recorrer por parte da licitante.

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
9.1. As impugnações do Edital do pregão serão recebidas até 3 (três) dias úteis antes da data

fixada para abertura das propostas, exclusivamente por meio de formulário eletrônico.
9.2. No caso de impugnação do Edital, caberá a autoridade competente decidir sobre a petição. 
9.3.  Deferida  a  impugnação  contra  o  Edital,  será  designada  nova  data  para  realização  do

certame.
9.4. Caberá recurso nos casos previstos na Lei n.º 10.520/02, devendo a proponente manifestar

motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio do Sistema Eletrônico,
explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de lances e declarada à empresa
vencedora, onde o pregoeiro abrirá prazo para a mesmo.

9.5. O proponente que manifestar a intenção de recurso disporá do prazo de 3 (três) dias úteis
para apresentação da razão do recurso, ficando os demais desde logo intimados para apresentar as
contrarrazões em 3 (três) dias úteis.

9.6. As razões dos recursos e as contrarrazões deverão ser protocoladas, no Protocolo Geral da
prefeitura de Dom Feliciano, sito na Av. Borges de Medeiros, 279, Centro, Dom Feliciano/RS, CEP:
96.190-000, respeitando os prazos acima descritos.

10. DOS PRAZOS
10.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 5 (cinco) dias corridos,

convocará a vencedora para assinar a Ata de Registro de preços, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
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10.2.  O prazo de que trata o  item anterior  poderá  ser  prorrogado,  uma vez e  pelo  mesmo
período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

11. DA ENTREGA E DO PRAZO
11.1.  Os produtos deverão ser entregues em  até 5 (cinco) dias úteis a  contar  da data de

emissão da Ordem de Compra/Nota de Empenho, sem ônus de frete e descarga para a Administração
Municipal, sempre na quantidade solicitada pelo Município, da seguinte forma:
a) As  entregas  deverão  serem  realizadas  no  Almoxarifado  Central,  localizado  na  Av.  Borges  de
Medeiros n.º 279, Centro de Dom Feliciano/RS, em horário de expediente.

11.2.  O recebimento  de  que trata  o  subitem anterior  será  provisório,  para  conferência  pelo
Município no prazo de 5 (cinco) dias.

11.3.  Verificada  a  desconformidade  do  produto,  a  licitante  vencedora  deverá  promover  as
correções necessárias no prazo máximo de 5 (cinco) dias,  sujeitando-se às penalidades previstas
neste edital.

11.4. Os produtos a serem entregues, deverão ser adequadamente acondicionados, de forma a
permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.

11.5. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1. As  obrigações  decorrentes  desta  licitação  serão  formalizadas  através  de  Ata,  a  ser

assinada com a(s) empresa(s) vencedora(s) da licitação que se encontra anexa ao processo, fazendo
parte integrante do mesmo.

12.2. Na Ata de Registro de Preços estão definidos os critérios para atualização dos preços
registrados e as penalidades em caso de inexecução total ou parcial  da mesma ou da ordem de
fornecimento (nota de empenho).

12.3. A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelo representante legal, diretor, sócio da
empresa,  ou  procurador  devidamente  acompanhado,  respectivamente,  do  contrato  social  ou
procuração, e cédula de identidade para ambas as hipóteses.

12.4. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços será de  5 (cinco) dias úteis,
contados a partir do recebimento da notificação enviada pelo Município (correspondência com aviso de
recebimento), podendo ser prorrogado por igual período, desde que solicitado por escrito, durante o
seu transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela administração. Pela recusa em assinar a Ata,
dentro do prazo estabelecido, será imputada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor proposto,
ao licitante vencedor.

12.5. Quando o proponente(s) vencedor(s) convocado(s) dentro do prazo de validade de sua
proposta, não celebrar o contrato, não entregar o bem ou não apresentar situação regular e seus sub
itens,  deste  edital,  será  convocado  outro  licitante,  observada  a  ordem de  classificação,  e  assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

12.6. Caso o objeto recebido não corresponda ao exigido no instrumento convocatório (Edital e
Anexos),  a  licitante  vencedora  deverá  providenciar  imediatamente  a  sua  adequação,  visando  o
atendimento das especificações,  sem prejuízo da incidência das sanções previstas no instrumento
convocatório, na Lei n.º 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor.

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste registro de preço correrão à conta

dos recursos consignados no orçamento do órgão.
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14. DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. A validade dos preços registrados será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura
da Ata de Registro de Preços.

14.2. Ressalva de que, no prazo de validade do certame, os órgãos participantes poderão não
contratar.

15. DO PAGAMENTO
15.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do produto, mediante

apresentação  de  nota  fiscal,  conferência  pelo  fiscal  do  contrato/ata  e  emissão  de  atestado  de
recebimento definitivo dos produtos.

15.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a
indicação do número do processo, número do Pregão e da ordem de fornecimento, a fim de se
acelerar  o  trâmite  de  recebimento  do  material  e  posterior  liberação  do  documento  fiscal  para
pagamento.

15.3. Além da nota fiscal-e e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá(ão)
apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos:
a) Regularidade com o FGTS (CRF);
b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a
Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e à Seguridade Social). Alterada pela Portaria n.º 443 do
Ministério da Fazenda;
c) Prova de regularidade referente aos tributos Estaduais e Municipais, sendo o último da sede da
licitante.

16. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS
16.1. O Município realizará durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, pesquisas

periódicas de preços, com a finalidade de obter os valores praticados no mercado para os itens objeto
da presente licitação.

16.2. Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado
(conforme pesquisa realizada), o órgão gerenciador deverá:
a) convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado
no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores, visando a igual oportunidade de negociação.

16.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da
Ata de Registro de Preço, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa

17. DAS PENALIDADES
17.1.  Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de

contratante, as licitantes, conforme a infração estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração Pública pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
estimado da contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 2 (dois) anos;
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c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor estimado da contratação;
d) executar  o  contrato/ata  com irregularidades,  passíveis  de correção durante  a  execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
e) executar o contrato/ata com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será
considerado  como  inexecução  contratual:  multa  diária  de  0,5%  (meio  por  cento)  sobre  o  valor
atualizado do contrato/ata;
f) inexecução parcial do contrato/ata: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de 3 (três) anos e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor correspondente ao
montante não adimplido do contrato/ata;
g) inexecução total do contrato/ata: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do
contrato/ata;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade
cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de
5 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato/ata.

17.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
17.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação

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

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1.  Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de

interpretação do edital,  deverão ser  solicitadas formalmente ao Município  de Dom Feliciano/RS,
Departamento de Compras e Licitações, sito na Avenida Borges de Medeiros, n.º 279, Centro, ou pelo
telefone 0xx51 3677 1295, no horário de expediente.

18.2.  Os  questionamentos  recebidos  e  as  respectivas  respostas  com  relação  ao  presente
Pregão  encontrar-se-ão  à  disposição  de  todos  os  interessados  no  Município,  Departamento  de
Compras e Licitações.

18.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização
de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente,
para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado.

18.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação
o seu endereço, e-mail e os números de telefone.

18.5. Todos  os  documentos  exigidos  no  presente  instrumento  convocatório,  poderão  ser
apresentados  em original  ou  por  qualquer  processo  de  cópia  autenticada  por  tabelião,  ou  ainda,
publicação  em Órgão  da  Imprensa  Oficial.  Os  documentos  extraídos  de  sistemas  informatizados
(internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela Administração.

18.5.1. Somente serão autenticados pelo pregoeiro os documentos apresentados em original,
devendo a licitante entregar a cópia autenticada por tabelião.

18.6.  A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais,  os  acréscimos  ou  supressões  que  se  fizerem  necessários,  por  conveniência  da
Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1.º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial
contratado.
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18.7. Após  a  apresentação  da  proposta,  não  caberá  desistência,  salvo  por  motivo  justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

18.8. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-
la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal
n.º 8.666-93).

18.9 Constitui anexo deste Edital, dele fazendo parte integrante:
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO II – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

18.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Camaquã/RS, para dirimir quaisquer litígios oriundos da
licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado 
que seja.

Dom Feliciano/RS, 20 de dezembro de 2022.

CLENIO BOEIRA DA SILVA
Prefeito de Dom Feliciano

Registre-se e publique-se.

RICARDO CACZMAREKI
Secretário Municipal de Gestão Pública

Este  edital  encontra-se  examinado  e
aprovado por esta Procuradoria Jurídica.

Em ________ /________ /___________.

________________________
Procurador(a) Chefe(a)
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ANEXO I
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 59/2022

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1. Constitui  o  objeto  do  presente  edital,  o  registro  de  preços  para  aquisição  de  gêneros

alimentícios,  de  higiene  e  de  limpeza  para  uso  do  Abrigo  Municipal ,  conforme  as  seguintes
especificações e quantidades estabelecidas abaixo:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Item          Qtd/Uni     Especificação                              Preço Unitário    Preço Total
--------------------------------------------------------------------------------------------------

  1            5,0000 UN  EXTRATO DE TOMATE                          ______________ ______________
                           Concentrado, aspecto de massa mole,
                           vermelha e consistente, cheiro e sabor
                           próprios, preparado com frutos maduros
                           sãos, selecionados, sem pele e sem
                           sementes, isenta de fermentações e não
                           indicar processamento defeituoso.
                           Acondicionada em embalagem original
                           apropriada, intacta, atóxica, limpa e não
                           violada que garanta a integridade do
                           produto. Deverá ter impresso na embalagem
                           os dados de identificação, procedência,
                           informação nutricional, lote, data de
                           fabricação e validade. O produto entregue
                           não poderá ter ultrapassado 50% do prazo
                           de validade previsto na embalagem, a
                           contar da data de fabricação. Embalagem de
                           no mínimo 1KG.

  2           60,0000 KG  BANHA                                      ______________ ______________
                           De origem animal, gordura de suíno,
                           aplicação uso culinário, embalada em
                           conformidade com as normas da legislação
                           sanitária vigente, em porções de 1 kg a
                           2kg e que contenham data de fabricação e
                           validade. O produto entregue não poderá
                           ter ultrapassado 50% do prazo de validade
                           previsto na embalagem, a contar da data de
                           fabricação. Cotação por KG.

  3           50,0000 UN  VINAGRE DE ÁLCOOL                          ______________ ______________
                           Unidade em garrafas pet de 750 ml, sem
                           vazamentos e que contenham data de
                           fabricação e validade. Cotação por un.

  4           40,0000 UN  TEMPERO COMPLETO                           ______________ ______________
                           A base de sal, alho, cebola, cebolinha,
                           salsa, com realçador de sabor,
                           apresentando rotulagem nutricional
                           obrigatória, acondicionado em pote de
                           polietileno atóxico, resistente, com no
                           mínimo 300g. Validade mínima de 3 meses.

  5           48,0000 UN  DOCE DE FRUTA CREMOSO                      ______________ ______________
                           Polpa de frutas processadas com açucares e
                           outros ingredientes permitidos para estes
                           padrões, acondicionado em embalagens
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                           atóxicas e resistentes de forma a
                           assegurar sua perfeita conservação.
                           Sabores variados. Validade mínima de 6
                           meses a contar da entrega. Embalagem de no
                           mínimo 1kg.

  6           60,0000 UN  TEMPERO EM PÓ - SACHE                      ______________ ______________
                           Tempero pronto para uso, acondicionados em
                           pacotes de 50 ou 60g, com 10 ou 12 saches
                           de 5g. Sabores variados. O produto quando
                           entregue não poderá ter ultrapassado 50%
                           do prazo de validade previsto na
                           embalagem, a contar da data de fabricação.

  7          240,0000 DZ  OVOS DE GALINHA VERMELHOS                  ______________ ______________
                           Selecionados, cor e aroma característico,
                           com cascas limpas, sem trincas ou
                           rachaduras; isentos de sujidades,
                           parasitas ou larvas; não deve apresentar
                           quaisquer lesões de ordem física, mecânica
                           ou biológica. Fornecidos em bandejas de
                           papelão com 30 un ou caixas de papelão com
                           12 un, contendo data da coleta. Cotação
                           por dúzia.

  8           60,0000 PC  POLENTA PRÉ-COZIDA                         ______________ ______________
                           Farinha de milho flocada enriquecida com
                           ferro e ácido fólico, pré-cozida, para
                           preparo de polenta, deverá estar isenta de
                           sujidades, parasitas, detritos, mofos,
                           bolores ou qualquer outra substância
                           nociva, Embalagem atóxico e resistente,
                           não violada contendo marca, fabricante,
                           data de fabricação, lote e validade
                           Validade mínima de 6 meses a contar da
                           entrega. Embalagem de 500 g

  9           96,0000 UN  MARGARINA                                  ______________ ______________
                           Com Sal, aparencia cremosa e homogênea,
                           sabor e cheiro característico, com lacre
                           interno,  teor de lipídios entre 70% a
                           80%, isenta de substancias estranhas a sua
                           composição, produzida e embalada dentro
                           das normas da legislação vigente, com
                           identificação do fabricante, data de
                           fabricação e validade impressos na
                           embalagem. Validade mínima de 04 meses e
                           fabricação não superior a 30 dias da data
                           de entrega. Pote 500G.

 10           12,0000 KG  AMIDO DE MILHO                             ______________ ______________
                           Sob a forma de pó, isento de sujidade,
                           umidade, parasita larvas e bolor. Data de
                           fabricação não superior a 60 dias da
                           entrega e validade mínima de 6 meses.
                           Embalagem de 1 kg.

 11           96,0000 UN  TEMPERO CALDO EM CUBOS - CX C/6            ______________ ______________
                           Tempero tipo Caldo em Cubos, de boa
                           qualidade, com cor, odor e sabor
                           característicos do produto. Livre de
                           sujidades, mofos ou qualquer outra
                           substância nociva, parasitas e detritos
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                           não pertencentes ao produto. Embalagem
                           limpa, atóxica, integra e não amassadas,
                           resistentes, que garantam a integridade do
                           produto até o momento do consumo. O
                           produto quando entregue não poderá ter
                           ultrapassado 50% do prazo de validade
                           previsto na embalagem, a contar da data de
                           fabricação. Caixa de 57 g, com 06 cubos,
                           sabores variados.

 12          240,0000 KG  COXA E SOBRECOXA DE FRANGO                 ______________ ______________
                           Congelada, com aspecto, coloração e odor
                           característicos, embalagens de polietileno
                           atóxico, hermeticamente selada, com peso
                           médio entre 500g a 1 kg, com especificação
                            do peso, tipo, data de fabricação e
                           validade e com registro de inspeção
                           animal, conforme exigencia da legislação
                           vigente. Validade minima de 4 meses.
                           Cotação por kg.

 13          120,0000 KG  PEITO DE FRANGO                            ______________ ______________
                           Sem osso e sem pele, congelado, com
                           coloração característica, embalagens com
                           peso médio de 1 kg, resistente e adequada
                           e especificando o peso e tipo, data de
                           validade e com registro de inspeção
                           animal. Cotação por kg.

 14          180,0000 KG  CARNE BOVINA 2ª EM CUBOS                   ______________ ______________
                           Congelada, com temperatura de -10º a
                           -25ºC, com no máximo 10% de gordura e 3%
                           de aponeurose, isenta de cartilagens e
                           ossos, manipulada em boas condições
                           higiênicas, provenientes de animais em
                           boas condições de saúde, abatidos sob
                           inspeção veterinária. A carne deve
                           apresentar-se com aspecto próprio, não
                           amolecido e nem pegajosa, cor, cheiro e
                           sabor próprio, sem manchas esverdeadas,
                           livre de parasitas, sujidades e qualquer
                           substância contaminante que possa
                           alterá-la ou encobrir qualquer alteração.
                           Deve estar de acordo com a legislação
                           sanitária e Ministério da agricultura.
                           Deve ser embalada em sacos plásticos em
                           porções de 1 kg. Cotação por kg.

 15          180,0000 KG  CARNE BOVINA 2ª MOÍDA                      ______________ ______________
                           Congelada, com temperatura de -10º a
                           -25ºC, com no máximo 10% de gordura e 3%
                           de aponeurose, isenta de cartilagens e
                           ossos, manipulada em boas condições
                           higiênicas, provenientes de animais em
                           boas condições de saúde, abatidos sob
                           inspeção veterinária. A carne deve
                           apresentar-se com aspecto próprio, não
                           amolecido e nem pegajosa, cor, cheiro e
                           sabor próprio, sem manchas esverdeadas,
                           livre de parasitas, sujidades e qualquer
                           substância contaminante que possa
                           alterá-la ou encobrir qualquer alteração.
                           Deve estar de acordo com a legislação
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                           sanitária e Ministério da agricultura.
                           Deve ser embalada em sacos plásticos em
                           porções de 1 kg. Cotação por kg.

 16          240,0000 KG  CARNE DE PORCO                             ______________ ______________
                           Sobre paleta sem osso, congelada, com
                           coloração característica, peça com peso
                           médio 2 kg, em embalagem resistente e
                           adequada, especificando o peso e tipo,
                           data de validade e com registro de
                           inspeção animal. Cotação por kg.

 17           24,0000 KG  SALSICHA                                   ______________ ______________
                           Produto resfriado, não apimentado, de boa
                           qualidade, apresentando cheiro, cor e
                           sabor característicos, não amolecidos, nem
                           pegajosos, sem a presença de manchas ou
                           bolores, acondicionada em embalagem a
                           vácuo, transparente, atóxica, limpa e não
                           violada que garanta a integridade do
                           produto, rotulado de acordo a legislação
                           vigente, apresentando registro de inspeção
                           animal, data de fabricação e validade,
                           acondiconado em embalagem de 1 kg a 3kg.
                           Validade não inferior a 60 dias. Cotação
                           por kg

 18          120,0000 UN  MASSA PARA PASTEL                          ______________ ______________
                           Tipo fresca, em disco tamanho médio, a
                           base de farinha de trigo enriquecida com
                           ferro e ácido fólico, gordura, açúcar e
                           sal. Embalagem plástica, atóxica, limpa e
                           não violada que garanta a integridade do
                           produto, contendo dados de identificação e
                           procedência, número do lote, data de
                           fabricação e validade. O produto entregue
                           não poderá ter ultrapassado 50% do prazo
                           de validade previsto na embalagem, a
                           contar da data de fabricação. Pct. no
                           mínimo 400g.

 19           60,0000 KG  MORTADELA                                  ______________ ______________
                           Peça inteira, resfriada, de boa qualidade,
                           consistência homogênea, apresentando
                           cheiro, aspecto e sabor característicos,
                           acondicionada em embalagem própria,
                           atóxica, limpa, não violada e resistente,
                           que garanta a integridade do produto.
                           Deverá ter impresso na embalagem os dados
                           de identificação, procedência, informação
                           nutricional, lote, data de fabricação,
                           validade e número do registro no órgão
                           competente. O produto entregue não poderá
                           ter ultrapassado 50% do prazo de validade
                           previsto na embalagem, a contar da data de
                           fabricação. Cotação por KG.

 20          120,0000 UN  QUEIJO MUSSARELA FATIADO                   ______________ ______________
                           Resfriado, fatias uniformes, sabor suave,
                           consistência macia e homogênea, obtido a
                           partir do leite pasteurizado apresentando
                           cheiro, aspecto e gosto característico,
                           acondicionado em embalagem transparente,
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                           atóxica, limpa, não violada e resistente,
                           na qual tenha sido aplicado vácuo parcial,
                           que garanta a integridade do produto.
                           Deverá ter impresso na embalagem os dados
                           de identificação, procedência, informação
                           nutricional, lote, data de fabricação,
                           validade e número do registro no órgão
                           competente. O produto entregue não poderá
                           ter ultrapassado 50% do prazo de validade
                           previsto na embalagem, a contar da data de
                           fabricação. Embalagem de 500g.

 21           20,0000 UN  PÓ PARA PREPARO DE SORVETE                 ______________ ______________
                           Sabores variados, Pct. mínimo 120G.

 22           48,0000 UN  ESPONJA LÃ DE AÇO COM 8 UNIDADES           ______________ ______________
                           Lã de aço carbono, não abrasiva, textura
                           macia e isenta de sinais de oxidação,
                           pacote 60g.

 23           48,0000 UN  CONDICIONADOR PARA CABELOS                 ______________ ______________
                           Condicionador para todos os tipos de
                           cabelos, uso adulto, sem sal, testado
                           dermatologicamente. A embalagem deverá
                           conter externamente os dados de
                           identificação, procedência, número do lote
                           e validade, com registro na ANVISA/MS.  O
                           produto quando entregue não poderá ter
                           ultrapassado 50% do prazo de validade
                           previsto na embalagem, a contar da data de
                           fabricação. Embalagem com no mínimo 400ml.

 24           12,0000 UN  CREME DE HIDRATAÇÃO CAPILAR                ______________ ______________
                           Para todos os tipos de cabelos, uso
                           adulto, sem sal, dermatologicamente
                           testado. A embalagem deverá conter
                           externamente os dados de identificação,
                           procedência, número do lote e validade,
                           com registro na ANVISA/MS.  O produto
                           quando entregue não poderá ter
                           ultrapassado 50% do prazo de validade
                           previsto na embalagem, a contar da data de
                           fabricação. Embalagem de 1Kg.

1.2. Os Produtos deverão ser entregues livres de frete, impostos e taxas pendentes do mesmo.

2. JUSTIFICATIVA
2.1. Aquisição de gêneros alimentícios, de higiene e de limpeza para uso do Abrigo Municipal,

mantido pela Secretaria de Cidadania, Ação e Desenvolvimento Social.
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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 59/2022

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º____/2022

Registro  de  preços  para  futura  aquisição  de  gêneros
alimentícios,  de  higiene e  limpeza para uso do Abrigo
Municipal, mantido pela Secretaria de Cidadania, Ação e
Desenvolvimento Social.

O  MUNICÍPIO DE DOM FELICIANO/RS, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no
CNPJ n.º 88601943/0001-10, com sede na Avenida Borges de Medeiros, n.º 279, Centro, neste ato
representado por seu Prefeito, Senhor CLENIO BOEIRA DA SILVA, brasileiro, portador da Cédula de
Identidade n.º 6035343125, CPF n.º 403.194.159-53, residente e domiciliado nesta cidade, doravante
será  denominado  MUNICÍPIO; e  a  empresa  _____________________,  inscrita  no  CNPJ
n.°___________________,  com  sede  na  ________________________,  n.º  ______.  bairro
_____________,  na  cidade  de  _______________,  CEP _____________,  neste  ato  representada
pelo(a) Senhor(a) __________________, portador(a) da Cédula de Identidade n.º ____________, CPF
n.º ______________,  doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA.  A presente ata será
regida pelas disposições e condições estabelecidas no Edital vinculado, que se regerá pelas normas
gerais da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002; Decreto Municipal n.º 1.758, de 18 de dezembro de 2007; Lei
complementar  n.º  123/2006,  Lei  Complementar  n.º  147/2014;  Decreto  Municipal  n.º  2.385/2011;
subsidiariamente,  Lei  Federal  n.º  8.666/93 e  suas alterações posteriores  e  demais  normas legais
aplicáveis; e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 59/2022
PARA REGISTRO  DE  PREÇOS,  conforme  consta  do  processo  administrativo  próprio.  As  partes
firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às disposições da Lei n.º 8.666/93, suas
alterações posteriores e as condições seguintes:

CLÁUSULA I – DO OBJETO
1.1. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços,  para futuras aquisições

parceladas  de gêneros alimentícios, de higiene e de limpeza para uso do Abrigo Municipal, mantido
pela Secretaria de Cidadania, Ação e Desenvolvimento Social:
(itens)

1.2. As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas pelo
Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante emissão e
recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de
fornecimento),  de  acordo com o  disposto  na  presente  Ata  e  no  edital  que a  originou  podendo  o
fornecimento  ser  parcial  ou  total,  de  acordo  com as  necessidades  do  Município,  respeitadas  as
quantidades máximas do objeto acima descrito. 

CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 1 (um) ano contado a partir da data

da assinatura.
2.2. Nos termos do art.  15,  §  4.º  da Lei  Federal  n.º  8.666/93,  alterada pela Lei  Federal  n.º

8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Dom Feliciano,
não será obrigado a aquisição exclusivamente por seu intermédio, dos produtos referidos na Cláusula
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I, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba
recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora. 

2.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observados quanto ao preço, às cláusulas e
condições  constantes  do  Edital  do  Pregão Eletrônico  para  Registro  de  Preço  n.º  59/2022 que  a
precedeu e íntegra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de
pleno conhecimento das partes. 

CLÁUSULA III – DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do produto, mediante

apresentação de nota fiscal, conferência pelo fiscal do contrato e emissão de atestado de recebimento
definitivo dos produtos.

3.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a
indicação do número do processo, número do Pregão e da ordem de fornecimento, a fim de se
acelerar  o  trâmite  de  recebimento  do  material  e  posterior  liberação  do  documento  fiscal  para
pagamento.

3.3. Além da nota fiscal-e e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá(ão)
apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos:
a) Regularidade com o FGTS (CRF);
b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a
Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e à Seguridade Social). Alterada pela Portaria n.º 443 do
Ministério da Fazenda;
c) Prova de regularidade referente aos tributos Estaduais e Municipais, sendo o último da sede da
licitante.

CLÁUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO
4.1.  Os produtos  deverão ser  entregues em  até  5  (cinco)  dias  úteis a  contar  da data  de

emissão da Ordem de Compra/Nota de Empenho, sem ônus de frete e descarga para a Administração
Municipal, sempre na quantidade solicitada pelo Município, da seguinte forma:
a) As  entregas  deverão  serem  realizadas  no  Almoxarifado  Central,  localizado  na  Av.  Borges  de
Medeiros n.º 279, Centro de Dom Feliciano/RS, em horário de expediente.

4.2.  O recebimento  de  que  trata  o  subitem  anterior  será  provisório,  para  conferência  pelo
Município no prazo de 5 (cinco) dias.

4.3.  Verificada  a  desconformidade  do  produto,  a  licitante  vencedora  deverá  promover  as
correções necessárias no prazo máximo de 5 (cinco) dias,  sujeitando-se às penalidades previstas
neste edital.

4.4. Os produtos a serem entregues, deverão ser adequadamente acondicionados, de forma a
permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.

4.5. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES 
5.1. DO MUNICÍPIO:

a) Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado; 
b) Aplicar a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso; 
c) Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à perfeita
execução do Contrato/ata; 
d)  Efetuar  o  pagamento  à  contratada  no  prazo  avençado,  após  a  entrega  da  Nota  Fiscal  ao
Departamento de Finanças; 
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e) Notificar, por escrito à Contratada da aplicação, de qualquer sanção.
5.2. DA PROMITENTE FORNECEDORA:

a) Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas no edital;
b)  Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, isentando o Município de
qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso
de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de
qualquer tipo de demanda. 
c) A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com
perfeição e acuidade. 
d) Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer),
como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por
quaisquer acidentes que possam vir a serem vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo
quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram. 
e) A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município,
ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser
adotadas, dentro de 48 horas as providências necessárias para o ressarcimento. 
f)  Deverão  ser  prestados  pela  empresa,  todos  os  esclarecimentos  que  forem  solicitados  peio
Município, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente. 
g) Manter, durante a execução do contrato/ata, as mesmas condições de habilitação. 
h) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem necessários
no quantitativo estimado do objeto desta licitação, nas quantidades mínimas e máximas que poderão
ser adquiridas no período. 

CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO 
6.1. A detentora  da  presente  Ata  de  Registro  de  Preços  será  obrigada a  atender  todos os

pedidos efetuados durante a vigência desta Ata.
6.2. Toda e qualquer entrega de material  fora do estabelecido no edital,  será imediatamente

notificada à(s)  licitante(s)  vencedora(s)  que  ficará(ão)  obrigada(s)  a  substituir  os  materiais,  o  que
fará(ão) prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições sendo
aplicadas também às sanções cabíveis. 

6.3. O  objeto  desta  licitação  será  recebido  e  fiscalizado  pelas  respectivas  Unidades
Contratantes, consoante ó disposto no artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal n.º 8.666/93, com
as alterações introduzidas pela Lei Federal n.º 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.

CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES
7.1.  Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de

contratante, as licitantes, conforme a infração estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração Pública pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
estimado da contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 2 (dois) anos;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor estimado da contratação;
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d) executar  o  contrato/ata  com irregularidades,  passíveis  de correção durante  a  execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
e) executar o contrato/ata com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será
considerado  como  inexecução  contratual:  multa  diária  de  0,5%  (meio  por  cento)  sobre  o  valor
atualizado do contrato/ata;
f) inexecução parcial do contrato/ata: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de 3 (três) anos e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor correspondente ao
montante não adimplido do contrato/ata;
g) inexecução total do contrato/ata: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do
contrato/ata;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade
cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de
5 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato/ata.

7.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
7.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação

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

CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1. Considerando o prazo de validade estabelecido no subitem 2.1 da Cláusula II, da presente

Ata, em atendimento ao §1º do art. 28 da Lei Federal nº 9.069/95, ao art. 3º §1º, da Medida Provisória
nº 1.488-16/96, e demais legislações pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que
seja  completado  o  período  de  12  (doze)  meses  contados  a  partir  da  data  de  recebimento  das
propostas indicadas no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n.º 59/2022,
o  qual  integra  a  presente  Ata  de  Registro  de  Preços,  ressalvadas  as  disposições  constantes  no
Decreto Municipal n.º 2.385/2011. 

8.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes
em face da superveniência de normas federais  aplicáveis  à  espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente,  praticadas  no  mercado,  com a  finalidade  de  manter  o  equilíbrio  econômico  e
financeiro da avença.

8.3. A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços
registrados, garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de
pesquisa  de  mercado realizada ou quando as  alterações conjunturais  provocarem a  redução dos
preços  praticados  no  mercado  nacional,  sendo  que  o  novo  preço  fixado  será  valido  a  partir  da
assinatura da Ata pelas partes interessadas. 

8.4. O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado. 

CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1. A  presente  Ata  de  Registro  de  Preços  poderá  ser  cancelada,  de  pleno  direito  pela

Administração, quando: 
9.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata; 
9.1.2. A  detentora  não  retirar  qualquer  Nota  de  Empenho,  no  prazo  estabelecido  e  a

Administração não aceitar sua justificativa; 
9.1.3. A detentora der causa a rescisão administrativa do contrato decorrente do registro de

preços, a critério da Administração, observada a legislação em vigor;
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9.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de
registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais; 

9.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a
detentora não acatar a revisão dos mesmos; 

9.1.6. Por  razões  de  interesse  público  devidamente  demonstradas  e  justificadas  pela
Administração. 

9.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será
feita  por  correspondência,  com  aviso  de  recebimento,  juntando-se  o  comprovante  ao  processo
administrativo da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível
o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no órgão Oficial do Município, por 2
(duas)  vezes  consecutivas,  considerando-se  cancelado  o  preço  registrado  a  partir  da  última
publicação. 

9.3. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de
cumprir  as  exigências  desta  Ata  de  Registro  de  Preços,  ou,  a  juízo  da  Administração,  quando
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei
Federal n.º 8.666/93, alterada pela Lei Federal n.º 8.883/94.

9.3.1. A solicitação  da  detentora  para  cancelamento  dos  preços  registrados  deverá  ser
formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades
previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1. O  objeto  desta  Ata  de  Registro  de  Preços  poderá  ser  requisitado  pela  Secretaria  de

Cidadania, Ação e Desenvolvimento Social.

CLÁUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1. As comunicações entre as partes,  relacionadas com o acompanhamento e controle da

presente Ata, serão feitas sempre por escrito.

CLÁUSULA XII – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
12.1. Os recursos  orçamentários  para  cobrir  as  futuras  despesas decorrentes  desta  Ata  de

Registro de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.

CLÁUSULA XIII – DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO
13.1. A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade

Pregão Eletrônico para Registro de Preços n.º 59/2022

CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1.  Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n.º  59/2022 a

proposta da empresa ____________________, classificada em 1.º lugar nos itens n.ºs ________ no
certame supranumerado.

14.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as disposições legais e condições
estabelecidas no presente Edital, que se regerá pelas normas gerais da Lei n.º 10.520 de 17/07/2002;
Decreto Municipal n.º 1.758, de 18 de dezembro de 2007; Lei complementar n.º 123/2006; Decreto
Municipal n.º 2.385/2011, com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
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CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1. As partes elegem o foro da Comarca de Camaquã/RS, como único competente para dirimir

quaisquer ações oriundas desta Ata. 
E, por haverem assim pactuado, assinam este instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, na

presença de 2 (duas) testemunhas.

Dom Feliciano, ___ de ______ de 2022.

CLENIO BOEIRA DA SILVA
Prefeito

Contratante

EMPRESA: _______________________
CNPJ n.º ___________________

Empresa Detentora da Ata 

Testemunhas:
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