EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 015/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

LICITAÇÃO EXCLUSIVA ÀS BENEFICIÁRIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006
Esta Licitação é do Tipo “Menor Preço por item”
CARLOS GUSTAVO SCHUCH, Prefeito Municipal de Vale Verde, Estado do Rio Grande do
Sul, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que receberá,
no dia 19 DE JUNHO DE 2019, ÀS 08:20 H, na sala de reuniões, na Prefeitura Municipal, situada à
Rua Frederico Trarbach, 655, na cidade de Vale Verde se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio,
designados pela Portaria nº9.305/2019, com a finalidade de receber propostas e documentos de
habilitação, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento, com a entrega futura e
eventual dos bens descritos no item “1 – DO OBJETO, processando-se essa licitação nos termos da
Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, da Lei Complementar nº 123/2006, com as alterações da Lei
Complementar nº 147/2014, do Decreto Municipal nº 1.112/2013, de 04 de setembro de 2013 e
Decreto nº1.638/2018, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93.
A presente licitação será exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006,
nos termos do seu art. 48, inciso I, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014.

1. DO OBJETO:
Constitui objeto da presente licitação a aquisição de gêneros alimentícios para Administração
Municipal, incluindo a Alimentação Escolar. Os itens que poderão ser adquiridos conforme constam
no quadro abaixo:
Item

Descrição

01

Arroz branco polido tipo 1embalagem 5kg, resistente contendo UN
informação nutricional, data de fabricação, prazo de validade de no
mínimo 5 meses a contar da data da entrega.

500

02

Açúcar cristal embalagem de 5kg, contendo informação nutricional, data UN
de fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 meses a contar da data
de entrega.

500

Unid.

Quant.

03

Açúcar mascavo, embalagem de 1 kg, livre de aditivos químicos e UN
umidade, com coloração própria e uniforme, lacrada, contendo
informação nutricional, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 6
meses a contar da data da entrega.

200

04

Amido de Milho, embalagem de 500g, contendo informação nutricional, UN
data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 6 meses a contar da
data de entrega.

200

05

Aveia em flocos fino, embalagem de 500g, isenta de sujidades, parasitas e UN
larva, íntegra, contendo informação nutricional, data de fabricação, prazo
de validade de no mínimo 2 meses a contar da data de entrega

200

06

Biscoito tipo maisena, embalagem de 400 g, íntegra contendo informação UN
nutricional, data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 6 meses a
contar da data de entrega.

800

07

Biscoito Sortido, embalagem de 400 g, íntegra contendo informação UN
nutricional, data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 6 meses a
contar da data de entrega.

800

08

Biscoito Agua e Sal, embalagem de 400 g, íntegra contendo informação UN
nutricional, data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 6 meses a
contar da data de entrega.

1000

09

Biscoito salgado integral, embalagem de 400 g, íntegra contendo UN
informação nutricional, data de fabricação, prazo de validade de no
mínimo 6 meses a contar da data de entrega.

500

10

Bolacha Maria, embalagem de 400 g, íntegra contendo informação UN
nutricional, data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 6 meses a
contar da data de entrega.

1000

11

Café Solúvel granulado 200g, contendo informação nutricional, data de UN
fabricação, prazo de validade de no mínimo 6 meses a contar da data de
entrega.

300

12

Chá (Camomila, Erva-doce, Frutas) embalagem 15g.

UN

300

13

Chocolate em pó (mínimo 32% cacau) embalagem de 1 kg, íntegra, UN
contendo informação nutricional, data de fabricação, prazo de validade de
no mínimo 6 meses a contar da data de entrega.

400

14

Doce de frutas, (Sabor uva, goiaba, morango) embalagem de 400g, UN
íntegra, contendo informação nutricional, data de fabricação, prazo de
validade de no mínimo 6 meses a contar da data de entrega.

300

15

Ervilha lata embalagem 300g, íntegra, contendo informação nutricional, UN
data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 6 meses a contar da
data de entrega.

500

16

Extrato de tomate, embalagem 350g, íntegra, contendo informação UN
nutricional, data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 6 meses a
cont

1100

17

Farinha de mandioca torrada, embalagem 1 kg, íntegra, contendo UN
informação nutricional, data de fabricação, prazo de validade de no
mínimo 6 meses a contar da data de entrega.

200

18

Farinha de milho, embalagem 1 kg, íntegra, contendo informação UN
nutricional, data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 6 meses a
contar da data de entrega.

300

19

Farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico embalagem de 5 kg, UN
íntegra, contendo informação nutricional, data de fabricação, prazo de
validade de no mínimo 4 meses a contar da data de entrega.

500

20

Farinha de trigo integral – embalagem de 1 kg, prazo de validade mínimo UN
de 4 meses a contar da data da entrega

300

21

Feijão preto tipo 1 embalagem 1kg, novo, de primeira qualidade, prazo de UN
validade mínimo de 5 meses a contar da data de entrega

800

22

Feijão Carioca tipo 1 embalagem 1kg, novo, de primeira qualidade, prazo UN
de validade mínimo de 5 meses a contar da data de entrega

200

23

Fermento biológico, embalagem com 125 gramas, prazo de validade UN
mínimo de 12 meses a contar da data de entrega.

400

24

Fermento químico embalagem 250 gramas, prazo de validade mínimo de UN
12 meses a contar da data de entrega.

400

25

Gelatina em pó, embalagem 1kg,contendo informação nutricional, data de UN
fabricação, prazo de validade de no mínimo 6 meses a contar da data de
entrega.

300

26

Granulado para cobertura, embalagem 500g contendo informação UN
nutricional, data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 6 meses a
contar da data de entrega.

100

27

Leite em pó, fórmula infantil, p/lactentes a partir do 6ºmês embalagem de UN
800g.

200

28

Leite em pó integral, sem açúcar 400g embalagem aluminizada de 400g, UN
sem açúcar, conforme legislação vigente.

300

29

Leite s/ lactose - leite pasteurizado UHT, embalagem de 1 litro conforme UN
legislação vigente.

150

30

Lentilha embalagem 500gprazo de validade mínimo de 5 meses a contar UN
da data de entrega

400

31

Margarina vegetal com sal, embalagem com 500 g, prazo de validade não UN
inferior a 6meses da data da entrega

500

32

Massa caseira com ovos, embalagem 500 gramas. Contendo informação UN
nutricional, data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 3 meses a
contar da data de entrega.

500

33

Macarrão com ovos tipo parafuso - embalagem de 500 gramas, contendo UN
informação nutricional, data de fabricação, prazo de validade de no
mínimo 6 meses a contar da data de entrega.

500

34

Melado de cana batido- embalagem de 500 g

UN

300

35

Milho lata embalagem 300g, embalagem integra, contendo informação UN
nutricional, data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 6 meses a
contar da data de entrega.

600

36

Milho para pipoca - embalagem com 500 g contendo informação UN
nutricional, data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 6 meses a
contar da data de entrega.

100

37

Óleo de soja refinado em garrafas pet de 900 ml, prazo de validade não UN
inferior a 12 meses da data da entrega.

1000

38

Orégano moído, embalagem 50g.

50

39

Salsicha tipo hot dog, congelada devidamente acondicionada em UN
embalagem transparente com lacre original do fabricante conforme

UN

300

legislação vigente.
40

Sal refinado - embalagem com 1 kg, com prazo de validade não inferior a UN
12 meses da data da entrega.

200

41

Suco de Uva integral sem adição de açúcar, embalagem 1L.

UN

200

42

Vinagre branco, 5 litros

UN

50

43

Alho, graúdo, limpo, firme e íntegro, de primeira qualidade.

UN

50

44

Abacaxi perola graúdo, em grau médio de amadurecimento (ideal para o UN
consumo)

1000

45

Banana Prata de primeira qualidade, em penca, grau médio de UN
amadurecimento, sem fungos, machucados e casca íntegra.

1000

46

Batata inglesa graúda, de primeira qualidade.

UN

800

47

Cebola graúda de primeira qualidade

UN

800

48

Cenoura graúda, nova de primeira qualidade.

UN

400

49

Laranja da época, graúda de primeira qualidade.

UN

300

50

Maça gala nova e de primeira qualidade

UN

1000

51

Mamão Formosa médio amadurecimento, de primeira qualidade.

UN

1000

52

Manga, nova e de primeira qualidade.

UN

200

53

Melancia, nova e de primeira qualidade.

UN

200

54

Ovos de galinha vermelhos, médios, de 1ª qualidade com 12 unidades em UN
cada caixa, conforme legislação vigente.

1000

55

Pão francês peso aproximado 50 g cada unidade (cacetinho)

UN

300

56

Pão fatiado de sanduiche.

UN

300

57

Queijo fatiado, embalagem lacrada, conforme legislação vigente.

UN

100

58

Tomate, grau médio de amadurecimento de primeira qualidade.

UN

800

59

Carne moída de 1º, embalagem 1kg(com até 5% de gordura), isenta de UN
cartilagem e ossos, congelada, com etiqueta de identificação (conforme

1000

legislação vigente) em cada embalagem.
60

Carne de porco, cubos, resfriada, sem excesso de gordura, embalagem 1 UN
kg.

500

61

Carne picada, paleta desossada, sem excesso de gordura, embalagem 1 kg. UN

700

OBSERVAÇÕES: Os valores limites para adjudicação correspondem ao levantamento efetuado pela
administração, acostados ao processo e/ou apuração ainda do valor de mercado, caso apurada
divergência.
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
2.1. Poderão participar da presente licitação pessoas legalmente autorizadas a atuarem no
ramo pertinente ao objeto desta licitação e que apresentarem a documentação solicitada no local,
dia, e horário informamos no preâmbulo deste Edital.
2.2. Como condição para participação neste certame, a licitante deverá apresentar, fora dos
envelopes de habilitação e propostas, no momento do credenciamento:
a) declaração firmada por seu representante, sob as penas da Lei, de que é beneficiário da
Lei Complementar nº 123/2006; e
b) declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.
2.3. Se a licitante não apresentar as declarações escritas previstas no item 2.2, seu
Representante poderá fazê-las, de próprio punho, no momento do credenciamento.
2.4. Se a licitante encaminhar sua proposta, e não se fizer representar no momento do
credenciamento, deverá encaminhar as declarações exigidas no item 2.2 deste edital fora dos
envelopes de habilitação e de propostas.
2.5. Não apresentadas as declarações, a licitante será impedida de participar da licitação.
2.6. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto nos itens 2.1 a 2.4
e no item 7 deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em
envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de nº 01 e nº
02, para o que se sugere a seguinte inscrição:

AO MUNICÍPIO DE VALE VERDE
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2019
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA
PROPONENTE (NOME COMPLETO)

AO MUNICÍPIO DE VALE VERDE
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2019
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE (NOME COMPLETO)

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:
3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente,
por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que
devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório,
no interesse da representada.
3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento
de identidade.
3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser
apresentada fora dos envelopes.
3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado,
deverá apresentar:
a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;
a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial
ou de sociedade por ações;
a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso
de sociedade civil;
a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos
inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País;
a.5) registro comercial, se empresa individual.
b) se representada por procurador, deverá apresentar:
b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante
reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em

especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de
procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação
pública; ou
b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante,
comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de
todos os demais atos inerentes ao certame.
Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar
acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa, e deverá
possuir firma reconhecida em Cartório do representante.
Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa
deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma
invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.
3.4. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas aptas a participar do certame,
que comprovem, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances
verbais, bem como, para a prática dos demais atos do certame.
3.5. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é
obrigatória a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.
4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes
e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os
envelopes nº s 01 - PROPOSTA e 02 – DOCUMENTAÇÃO.
4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será
aceita a participação de nenhuma licitante retardatária.
5. DA PROPOSTA DE PREÇO:
5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 30 (trinta) dias,
deverá ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada
e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras,
ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter:
a) razão social da empresa;
b) descrição completa do produto ofertado, marca, modelo, referências e demais dados
técnicos;

c) preço unitário líquido, indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas
quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda,
despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora.
Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço
até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver,
também em eventual contratação.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da
oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela
poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a
proclamação da vencedora.
6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior,
poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances,
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas.
6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens
anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos,
em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo lugar,
até a proclamação da vencedora.
6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio
para determinação da ordem de oferta dos lances.
6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à
licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4.
6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 60 (sessenta) segundos para apresentar
nova proposta.
6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
6.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$ 0,10 (dez centavos) nos itens
com valores até R$20,00 (vinte reais) e a R$ 0,50 (cinquenta centavos) nos itens com valores
superior a R$ 20,00 (vinte reais).
6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente
desistente às penalidades constantes no item 13 deste edital.
6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará
na exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar

novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para
efeito de ordenação das propostas.
6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro
negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.
6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço
apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a
com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito.
6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será
declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido
apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de
mercado.
6.13. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;
c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos
requisitos do item 5;
b) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente
inexequíveis.
Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar
direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que
não for conflitante com o instrumento convocatório.
6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no
edital.
6.15. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo
de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na
ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos
interpostos.
6.16. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e
quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de licitações
deste Município, conforme subitem 14.1 deste edital.
6.17. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

7. DA HABILITAÇÃO:
7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do
ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos:
7.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal,
conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358-02;
7.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
d) 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.
7.1.2.1 Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos
referidos no item 7.1.2, a empresa que já os houver apresentado no momento do credenciamento,
previsto item 3 deste edital.
7.1.3 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 com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos e
Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos
quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual e
Municipal, sendo a última do domicílio ou sede da licitante;
c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
e) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS), demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei;
f) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

7.1.4 REGULARIDADE TRABALHISTA:
a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

7.1.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA
a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a apresentação do
documento;
7.2. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída
pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o objeto
licitado e o registro cadastral esteja no 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.
7.3 A licitante que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal,
previstos no item 7.1.3, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova
documentação, que comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi
declarada como vencedora do certame.
7.3.1 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual
período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e
durante o transcurso do respectivo prazo.
7.3.2 Ocorrendo a situação prevista no item 7.3, a sessão do pregão será suspensa, podendo
o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já
intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação.
7.3.3 O benefício de que trata o item 7.3 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno
porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma
restrição.
7.3.4 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.3, implicará na
inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das
penalidades previstas no item 13.1, alínea , deste edital.
7.4. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após
aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.

8. DA ADJUDICAÇÃO:
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. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção
de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso.
9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o
registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre
as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente,
proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo.
9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão
pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.
9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato
recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir,
acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5
(cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver
dado causa à demora.
10. DO PRAZO PARA A ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1. Homologado, a Administração convocará o vencedor para assinar a Ata de Registro de
Preços, no prazo de 05 (cinco) dias.
10.2. O prazo anteriormente mencionado poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo
período, desde que seja feito de forma motivada durante o transcurso daquele prazo.
10.3. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar a Ata, a Administração convocará os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas

condições propostas pelo primeiro colocado, ou então, revogará a licitação, sem prejuízo da
aplicação da pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais). O não pagamento da multa, no prazo de
cinco dias úteis da intimação, incorrerá em suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme Art. 87, III, da
Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
10.4 O prazo de entrega dos produtos é de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento do
empenho por parte da licitante vencedora.
11. DO RECEBIMENTO:
11.1. Os itens solicitados pela Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo,
para utilização na Merenda Escolar, deverão ser entregues na cidade de Vale Verde, nas
segundas-feiras e quintas-feiras até às 15 h.
11.2. Os itens solicitados pelas demais Secretarias Municipais deverão ser entregues
em até 72 horas após o recebimento da Nota de Empenho, no endereço mencionado no corpo
do empenho.
11.3. Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora
deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.
11.4. Os itens deverão ser entregues adequadamente acondicionado, 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. DO PAGAMENTO:
12.1. O pagamento será efetuado contra empenho, conforme disponibilidade financeira,
durante o mês após a entrega dos itens solicitados, por intermédio da Tesouraria do Município e
mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura.
12.2. 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.
13. DAS PENALIDADES:
13.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% 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 pelo prazo de 2 anos;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado
da contratação;
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta) dias, após os quais
será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do
contrato;
f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não
adimplido do contrato;
g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
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 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
13.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
13.3 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.
13.4 As multas que venham a ser aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela
Administração ou deverão ser recolhidas aos cofres públicos, pelo fornecedor, ou ainda, serão
cobradas judicialmente.
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DO PREÇO E DO REAJUSTE:
14.1

- O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da

proposta.
14.2

- Deverá ser informado preço unitário do produto, conforme modelo de proposta

(Anexo III) deste Edital.
14.3

- É vedado qualquer reajuste de preços durante o prazo de validade da ata de registro

de preços, antes de ser completado o período de 01 (um) ano, contado a partir da data limite para a
apresentação das propostas, indicada no preâmbulo do presente Edital.
14.4

- Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes à concessão

de reajuste de preços, em face da superveniência de normas federais aplicáveis a espécie, hipótese

que será regrada pela Cláusula III e Anexo VIII.
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– DA RESCISÃO CONTRATUAL:

15.1

- Poderão ser motivos de rescisão contratual as hipóteses elencadas no art. 78, da Lei

8.666/93.
15.2

- Caso a contratante não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato a seu

exclusivo critério, poderá suspender a execução e/ou sustar o pagamento das faturas até que o
fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das
sanções previstas neste Edital, no Decreto n° 3159/2007 e na Lei 8.666/93.

15.3

- A licitante reconhece os direitos da Administração nos casos de rescisão previstos

nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93.
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– DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR:

16.1

- O Registro de Preços do fornecedor poderá ser cancelado, nos seguintes casos:

a)

Pela Administração, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar

do recebimento da notificação, quando o fornecedor deixar de firmar o contrato decorrente do
Registro de Preços, sem justificar ou não cumprir as exigências do Edital que deu origem aos preços
registrados; por razões de interesse público, fundamentado; os preços registrados se apresentarem
superiores aos praticados no mercado; fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato
decorrente do Registro de Preços por um dos motivos constantes no artigo 78, da Lei 8.666/93 e
alterações.
b)

Pelos fornecedores, mediante solicitação por escrito acompanhada de comprovação da

impossibilidade de cumprir as exigências do Edital que originou o Registro de Preços, no prazo de 5
(cinco) dias úteis após o recebimento da notificação para fornecimento.
c) A solicitação do cancelamento do preço registrado deverá ser formulada por escrito à
Secretaria Municipal de Administração/Setor de Licitações, facultado à Administração a aplicação
das sanções previstas neste Edital, caso não aceitas as razões do pedido.
d)

solicitação do cancelamento do registro do(s) preço(s) não o desobriga do fornecimento

dos produtos até a decisão final do órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, a qual
deverá ser prolatada em 30 (trinta) dias.
e)

O cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos nesta cláusula será feito por

notificação.
f) No caso de ser ignorado, inacessível o lugar do fornecedor, a notificação será feita por
publicação na imprensa oficial do Município, transcorrendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para
defesa prévia a contar do dia seguinte ao da publicação. Não havendo manifestação do notificado
neste prazo, o registro de preços será cancelado.
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– DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS:

17.1

- Pactuada a Ata oriunda do Registro de Preços, poderão os preços serem

reajustados pelo índice/percentual que incidir no valor do preço originalmente cotado,
comprovadamente com documentos.
17.2

- A beneficiária do registro, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através

de solicitação formal ao Órgão Gerenciador/Secretaria de Administração, desde que acompanhada
de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes,
notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos.
17.3

- A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter

a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante na proposta e o preço de
mercado vigente à época do pedido de revisão dos preços.
17.4

- O procedimento para eventuais solicitações de alteração dos preços está previsto no

Anexo IX, cláusula III, item 6 e no Anexo VIII, deste Edital.
17.5

- O pedido de atualização dos preços aos valores praticados no mercado poderá

acarretar pesquisa de preços junto aos demais fornecedores com preços registrados, podendo
ocorrer substituição na ordem classificatória de fornecedor devido a obrigatoriedade legal de
aquisição pelo menor preço.
17.6

- O pedido de reequilíbrio econômico financeiro deverá ocorrer através de processo

administrativo protocolado junto ao Setor de Protocolo desta Prefeitura e deverá estar acompanhado
do quadro de apuração de valores, conforme Anexo X.
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– DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

18.1- Os recursos orçamentários provenientes de outros Municípios: do Estado; União e/ou
entidades públicas ou privadas, repassados ao Município de Vale Verde a título de convênio, ajustes,
doações e outros instrumentos equivalentes, recepcionados por dotações orçamentárias do
Município, podem servir de cobertura às despesas com contratações decorrentes do Sistema de
Registro de Preços.
19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
19.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes
de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Vale Verde,
Departamento de licitações, sito na Rua Frederico Trarbach, nº 655, ou pelos telefones (51) 36559085 ou fax (51) 3655-9083, no horário compreendido entre as 7 h e 50 min às 12 h e das 13 h e 10
min às 17 h, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para
recebimento dos envelopes.

19.2. 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
licitações.
19.3. 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.
19.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na
documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone.
19.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada, por tabelião ou por
servidor, ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.
19.6. As cópias extraídas da internet dos documentos referidos nos item 7.1.3, alíneas b, c e
d, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital
conferidos pela Administração.
19.7. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência
da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor
inicial contratado.
19.8. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
19.9. 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 nº 8.666-93).
19.10. Fica eleito o Foro da Comarca de General Câmara para dirimir quaisquer litígios
oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por
mais privilegiado que seja.
GABINETE DO PREFEITO DE VALE VERDE,
EM 04 DE JUNHO DE 2019.

CARLOS GUSTAVO SCHUCH
Prefeito Municipal

Analisei e Aprovei o aspecto legal e formal do Edital
Dr. Clauber Luiz Fischer
OAB/RS Nº 101.151

ANEXO I

MODELO DE CREDENCIAMENTO

Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a)
nº

, portador(a) da Cédula de Identidade
, órgão emissor
,
Estado
e do CPF nº ,
data
de
nascimento
/
/
, residente e domiciliado à Rua/Avenida
, nº , complemento
, Bairro
,
Município
, Estado
, CEP - , a
participar da licitação instaurada pelo Município de Vale Verde, na modalidade de Pregão
Presencial nº017/2018, para REGISTRO DE PREÇOS, na qualidade de REPRESENTANTE
LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa
, CNPJ nº
, bem como
formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Local e data.

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa

Nome do dirigente da empresa

ANEXO II

PREGÃO RP Nº 013/20189

DECLARAÇÃO
(Exigida pelo inciso VII, do Art. 4º da Lei nº 10.520/02)

Tendo examinado o Edital, nós abaixo-assinados, declaramos junto ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Vale Verde que cumprimos plenamente os requisitos de
habilitação, com os documentos devidamente atualizados na forma da legislação vigente, que se
encontram dentro do envelope nº 02 (Documentos de Habilitação), em conformidade com o Inciso
VII, do Art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para participação no Pregão Presencial
RP de nº 017/2018.

--------------------------, -- de -- de 2019.

Assinatura e carimbo da empresa

ANEXO III
PREGÃO RP Nº 013/2019
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Pregão Presencial RP nº 013/2019,
acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo.
Razão Social:
Endereço:
Município:
Estado:
CNPJ:
Inscrição Estadual:
CEP:
Telefone/fax:
E-mail:
Contato:

Item

Quant.

Produto

Marca

Valor
Unitario
R$

Valor
Total

Observações:
-

As entregas serão feitas semanalmente nas segundas e quintas-feiras até as 15 horas

quando solicitadas pela Secretaria de Educação, independente da quantidade solicitada, quando
se tratar de Merenda Escolar.
- Os gêneros perecíveis devem ser entregues separadamente por escola.
- Os itens solicitados pelas demais Secretarias Municipais deverão ser entregues em até 72
horas após o recebimento da Nota de Empenho, no endereço mencionado no corpo do
empenho.
- Os produtos devem ser entregues conforme solicitação.
Obs: O produto entregue fora das condições especificadas será devolvido ao fornecedor e este
deverá
substituí-lo imediatamente.
--------------------------, -- de -- de 2019.

Assinatura e carimbo da empresa

ANEXO IV
Ao Pregoeiro

DECLARAÇÃO
Tendo examinado o Edital, nós abaixo-assinados, declaramos, sob as penas da Lei, junto
ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Vale Verde, que somos beneficiários da Lei
Complementar nº 123/2006 e suas alterações, para participação no Pregão Presencial RP de nº
013/2019.
(

) ME – Micro empresa

(

) EPP – Empresa de Pequeno Porte

(

) MEI – Micro Empreendedor Individual

(

) Cooperativa que se enquadre na receita de ME ou EPP

(

) Agricultor rural pessoa física ou Agricultor familiar conceituado na Lei nº 11.326/2006

--------------------------, -- de -- de 2019.

Assinatura e carimbo da empresa

Assinatura e CRC do profissional

ANEXO V

Ao Pregoeiro
DECLARAÇÃO
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob
a modalidade de Pregão Presencial – Registro de Preços nº 013/2019 que, em cumprimento ao
inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei
8.666/93, não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

--------------------------, -- de -- de 2019.

Assinatura e carimbo da empresa

ANEXO VI
Ao Pregoeiro

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins de direito, sob as penas da Lei, na qualidade de licitante do
procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão Presencial – Registro de Preços nº
013/2019 que, em cumprimento ao disposto no Art. 87, IV da Lei 8.666/93, não fomos declarados
inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

--------------------------, -- de -- de 2019.

Assinatura e carimbo da empresa

ANEXO VII
Ao Pregoeiro
DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins de direito, sob as penas da Lei, na qualidade de licitante do
procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão Presencial – Registro de Preços nº
013/2019 que, em cumprimento ao disposto no Art. 9 da Lei 8.666/93, não somos impedidos de
licitar ou contratar com a Administração Pública.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

--------------------------, -- de -- de 2019.

Assinatura e carimbo da empresa

ANEXO VIII
PREGÃO PRESENCIAL
REGISTRO DE PREÇOS N° 013/2019

ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

Conforme Cláusula 17, subitem 17.4, do Edital nº
e Cláusula III da Ata de Registro
de Preços (anexo IX do Edital), eventuais solicitações de alteração dos preços devem seguir o
procedimento.

1. Justificar o pedido de alteração (explicando quais as circunstâncias de mercado, enfim

qual o problema que ocasionou o aumento ou diminuição de preço).
2. Juntar fotocópias de Notas Fiscais, tabelas de preços de fabricantes, lista de preços,

matérias- primas e/ou comprovantes que comprovem o alegado na justificativa e quadro de
apuração de valores, conforme Anexo X do Edital.
3. Ingressar no Protocolo na Prefeitura Municipal de Vale Verde/RS, sito na Frederico

Trarbach, 655, centro de Vale Verde/RS.
4. Dirigir Pedido de atualização dos preços à Secretaria de Administração, Setor de Licitações.
5. Serão registrados, os 1º, 2º e 3º menor preço, portanto as empresas detentoras do 1º, 2º e

3º lugar podem ser chamadas a contratar, nesta ordem, daí a importância de ingresso no
Protocolo da Prefeitura de Vale Verde, tão logo ocorra a alteração dos custos que justifique
o realinhamento de preços, para evitar estorno de empenhos e atrasos nas entregas bem
como outros transtornos.
6. O pedido de atualização dos preços aos preços praticados no mercado poderá acarretar

pesquisa de preços junto aos demais fornecedores com preços registrados podendo
ocorrer substituição na ordem classificatória de fornecedor devido a obrigatoriedade legal
de aquisição pelo menor preço.
7. Os pedidos de atualização dos preços de que trata o item 4, se necessário tal equilíbrio, só

serão aceitos com intervalos de periodicidade de 60 dias entre um e outro eventual pedido
de atualização devendo a solicitação ser protocolada nos primeiros quinze dias do mês
subsequente ao bimestre citado.

A N E X O IX

PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2019
REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ***/2019
Aos _____________ dias do mês de _____________ de dois mil e dezenove, o MUNICÍPIO DE VALE
VERDE/RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 01.624.729/0001-00, com sede
à Rua Frederico Trarbach, 655, centro, Vale Verde/RS, neste ato representado pelo senhor Carlos Gustavo
Schuch, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais conferidas e de outro lado a empresa
_________________________, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na _______________________,
Bairro

_______________,

representada

pelo

_______________/RS,

Senhor(a)

inscrita

________________,

no

portador

CNPJ
do

sob

CPF

nº____________________,
_______________

e

RG

________________, ______________, ______________, residente e domiciliado na ___________________,
____________, na cidade de ______________ em face do resultado obtido no PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
013/2019, resolvem registrar os preços constantes na presente Ata, parte integrante do Edital de Licitação
nº015/2019, resolvem registrar os preços constantes na presente Ata, mediante as seguintes cláusulas e
condições.
CLÁUSULA I – DO OBJETO
1. O objeto da presente Ata de Registro de Preços é a aquisição de gêneros alimentícios, conforme
descrição e preço constantes na proposta efetuada através do Edital de Licitação nº015/2019 – Pregão
Presencial SRP nº013/2019.
CLÁUSULA II – DO PREÇO
1.

O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado, na data da apresentação da proposta.

2.

Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos,

taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão de obra especializada, leis sociais,
administrativos, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal, e qualquer despesa,
acessória e/ou necessária não especificada neste Edital.
CLÁUSULA III – DA MANUTENÇÃO DO REEQUÍLIBRIO FINANCEIRO E DA ATUALIZAÇÃO
DOS PREÇOS
1

- O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização

dos preços vigentes através de solicitação formal à Secretaria de Administração, Departamento de Licitações,
desde que acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços

dos fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos, matérias-primas componentes ou de outros documentos.
2

- A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a

diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à
época.
3

- O pedido de atualização dos preços aos praticados no mercado poderá acarretar pesquisa

destes junto aos demais fornecedores com preços registrados, podendo ocorrer substituição na ordem
classificatória de fornecedor devido a obrigatoriedade legal de aquisição pelo menor preço.
4

- O procedimento para eventuais solicitações de alteração de preços é o que segue: Processo

protocolado no Protocolo Geral da Prefeitura de Vale Verde e encaminhado ao Secretário de Administração e ao
Departamento de Licitações com todos os documentos de que trata o item 2, conforme o disposto no Anexo VIII
do Edital, acompanhado do Anexo X.
5

- Independentemente do disposto no item 17 do Edital, o Departamento de Licitações poderá, na

vigência do registro, solicitar a redução de preços registrados, garantida a prévia defesa do beneficiário do
registro, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa do mercado realizada ou quando alterações
conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o
novo preço fixado será válido a partir da publicação na Imprensa Oficial do Município.
6

- Os pedidos de atualização dos preços de que trata o item 17, se necessário tal equilíbrio, só

serão aceitos com intervalos de periodicidade de 60 (sessenta) dias entre um e outro, devendo a solicitação ser
protocolada nos primeiros quinze dias do mês subsequente ao bimestre citado, conforme regra do Anexo VIII.
CLÁUSULA IV – DOS PRAZOS
1.

O FORNECEDOR poderá ser convocado a firmar contratações decorrentes do registro de preços

no prazo de 3 (três) dias úteis a contar do dia seguinte ao recebimento da convocação expedida pela Secretaria
de Administração/Setor de Licitações, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pelo Município de Vale Verde/RS
2.

O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses oficiais, contados da

assinatura da presente ata.
3.

Os ITENS deverão ser entregues conforme especificados no Edital.
CLÁUSULA V – DOS PAGAMENTOS

1.

Os pagamentos serão efetuados mensalmente durante o mês subsequente a entrega do itens,

mediante apresentação da nota fiscal devidamente autorizada pela Secretaria Municipal competente.
CLÁUSULA VI - DA CONTRATAÇÃO
1. A existência de preços registrados não obriga o município a firmar as contratações que deles poderão
advir, sem que caiba direito a indenização de qualquer espécie. Fica facultada a utilização de outros meios,
respeitada a legislação pertinente, as licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao
beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

2.

As obrigações decorrentes do fornecimento dos itens constantes do Registro de Preços, a serem

firmadas entre o Município de Vale Verde/RS e o FORNECEDOR, serão formalizadas através de Ata,
observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus Anexos e na legislação vigente.
3.

O MUNICÍPIO DE Vale Verde/RS poderá dispensar o Termo de Contrato e optar por substituí-los

por Nota de Empenho, ou outros instrumentos equivalentes, nos casos de compra com entrega imediata e
integral dos materiais, dos quais não resultem obrigações futuras, nos termos do parágrafo 4º do artigo 62 da Lei
nº 8.666/93.
4.

Na hipótese do fornecedor primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não

aceitar ou não retirar o Contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão ser convocados os fornecedores
remanescentes na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto ao preço independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei nº
8.666/93.
5.

Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o Município poderá comprar de

mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público
justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado
pelo Município, observadas as condições do Edital e o preço registrado.
6.

Os pedidos de solicitação dos produtos deverão ser efetuados pelas Secretarias Municipais

7.

As regras estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços serão o regramento das obrigações

contratuais decorrentes da Nota de Empenho/Contrato.
CLÁUSULA VII – DA ENTREGA E DO TERMO DE RECEBIMENTO
8.

O objeto será recebido conforme especificação do produto descrito no Edital e entregue

conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo.
1.

A contratação somente será considerada concluída mediante a emissão do Termo de

Recebimento Definitivo, expedido pela comissão de recebimento de materiais ou por servidor designado pela
Administração.
2.

O prazo para emissão do Termo de Recebimento Definitivo será de três dias úteis, contados do

recebimento provisório.
3.

Caso os produtos não corresponda ao exigido pelo Edital, consoante subitem anterior, o

fornecedor deverá providenciar, no prazo máximo de até 03 (três) dias, a sua substituição, visando ao
atendimento das especificações sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital.
4.

O FORNECEDOR deverá entregar os itens no local determinado no instrumento contratual (Nota

de Empenho/Contrato).
5.

O prazo estabelecido no item 12 do Edital, poderá ser prorrogado quando solicitado pelo

fornecedor e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município.
6.

Os materiais itens deverão ser entregues conforme exigências constantes no Edital.

CLÁUSULA VIII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1.

A recusa injustificada das empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas para

Registro dos respectivos Preços em assinar a Ata do Registro de Preços, ensejará aplicação das penalidades
enunciadas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e Lei nº 10.520/2002, a critério da Administração.
2.

Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem

prejuízo ao resultado: advertência;
3.

Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta) dias, após os quais será

considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
4.

Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração

pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
5.

Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração

pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
6.

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 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
7.

As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

8.

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.
9.

As multas que venham a ser aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela

Administração ou deverão ser recolhidas aos cofres públicos, pelo fornecedor, ou ainda, serão cobradas
judicialmente.
CLÁUSULA IX – DA RESCISÃO CONTRATUAL
1.

Poderão ser motivos de rescisão contratual as hipóteses elencadas no artigo 78 da Lei nº

8.666/93.
2.

Caso o Município não se utilize de prerrogativa de rescindir o contrato a seu exclusivo critério,

poderá suspender a execução e/ou sustar o pagamento das faturas até que o fornecedor cumpra integralmente
a condição contratual infringida, sem prejuízo das incidências das sanções previstas no Edital e Leis nº 8.666/93
e nº 10520/2002.
3.

A rescisão poderá ser unilateral, amigável (resilição) ou judicial, nos termos e condições

previstas no artigo 79 da Lei nº 8.666/93.
4.

O FORNECEDOR reconhece os direitos do MUNICÍPIO nos casos de rescisão previstas nos

arts. 77 e 80 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA X – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
1.

O registro do FORNECEDOR poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no prazo de cinco

(5) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:

I

– pelo MUNICÍPIO quando:

a)

o FORNECEDOR não cumprir as exigências contidas no Edital ou Ata de Registro de Preços.

b)

o FORNECEDOR, injustificadamente, deixar de firmar a Ata de Registro de Preços e/ou o

Contrato decorrente do Registro de Preços.
c)

o FORNECEDOR der causa a rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de

Preços, por um dos motivos elencados nos art. 78 e seus incisos da Lei nº 8.666/93 e alterações.
d)

os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado.

e)

por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do inciso XII, do artigo 78

da Lei nº 8.666/93 e alterações.
II

– pelo FORNECEDOR, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado

de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
2.

O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão

gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.
3.

A comunicação do cancelamento do registro do fornecedor, nos casos previsto no inciso 1 do

item I, será feito por escrito, juntando-se o comprovante do recebimento.
4.

No caso do FORNECEDOR encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a

comunicação será feita por publicação na imprensa oficial do Município, considerando-se cancelado o registro do
FORNECEDOR, a partir do quinto dia útil, contado da publicação.
5.

A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do Registro de Preços, não o desobriga do

fornecimento dos produtos, até a decisão final do órgão gerenciado, a qual deverá ser prolatada no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento
convocatório e na cláusula VIII, desta Ata, caso não aceitas as razões do pedido.
6.

Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para a aquisição de

materiais, equipamentos e ferramentas, constantes do Registro de Preços.
CLÁUSULA XI – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÕES DE
BENS COM PREÇOS REGISTRADOS.
6. Servirão de cobertura as contratações oriundas da Ata de Registro de Preços os recursos
orçamentários conforme indicação da Secretaria Municipal competente.
.
CLÁUSULA XII – DO GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
1. A servidora Francisca Terezinha Muller ficará responsável pelo gerenciamento e acompanhamento da
Ata de Registro de Preços oriunda deste Pregão.
CLÁUSULA XIII – DO FORO
1. Fica eleito o Foro de General Câmara, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pela
presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser.

CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1.

Integram esta Ata Edital de Pregão para Registro de Preços n°

a proposta da empresa

e

, classificada em 1° lugar nos itens

na licitação.
2.

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/93 e alterações, e demais

normas aplicáveis. Subsidiariamente aplicar-se-ão os princípios gerais do Direito.

Vale Verde, ___ de ___________ de 2019.

CARLOS GUSTAVO SCHUCH – Representante Legal
Município de Vale Verde – Contratante

_________________________________
CONTRATADA

Analisei e aprovei
Clauber Luiz Fischer
OAB/RS Nº 100.151
TESTEMUNHAS:

ANEXO X
PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019
QUADRO DE APURAÇÃO DE VALORES PARA REAJUSTE / REEQUILÍBRIO
REQUERENTE:

CNPJ:

LICITAÇÃO N°
INFORMAÇÕES DA ÉPOCA DA LICITAÇÃO
ITEM N° NF FLS.
CUSTO
VALOR % LUCRO N° NF
N°
INICIAL
VENDA
(II)
(III)
(VI)
(VII)
(I)
(IV)
(V
)

INFORMAÇÕES DA ÉPOCA ATUAL
FLS.
CUSTO
% LUCRO NOVO VALOR
ATUAL
INICIAL
VENDA
(VIII)
(IX)
(X)
(XI)

LEGENDA
INFORMAÇÕES DA ÉPOCA DA LICITAÇÃO
I - N° DO ITEM NA LICITAÇÃO QUE REQUER REAJUSTE.
II - N° NOTA FISCAL COM DATA DA ÉPOCA DA LICITAÇÃO QUE DEMONSTRE O CUSTO DO PRODUTO.
III - N° DA FOLHA DO PROCESSO MONTADO PELO REQUERENTE ONDE ENCONTRA-SE A NOTA FISCAL DO

PRODUTO. IV - VALOR DO CUSTO INICIAL DO PRODUTO.
V - VALOR DE VENDA INICIAL DO PRODUTO.
VI - PERCENTUAL DE LUCRO INICIAL ("V" / "IV")

INFORMAÇÕES DA ÉPOCA ATUAL
VII - N° NOTA FISCAL COM DATA ATUAL QUE DEMONSTRE O CUSTO DO PRODUTO.
VIII - N° DA FOLHA DO PROCESSO MONTADO PELO REQUERENTE ONDE ENCONTRA-SE A NOTA FISCAL DO

PRODUTO. IX - VALOR DO CUSTO ATUAL DO PRODUTO.
X - PERCENTUAL DE LUCRO INICIAL (IGUAL AO CAMPO "VI").
XI - VALOR DE VENDA APURADO MANTENDO A MARGEM INICIAL.

MINUTA DE CONTRATO NºXXX/2019
O MUNICÍPIO DE VALE VERDE/RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o
n° 01.624.729/0001-00, com sede à Rua Frederico Trarbach, 655, centro, Vale Verde/RS, neste ato
representado pelo senhor CARLOS GUSTAVO SCHUCH, residente e domiciliado na Estrada dos
Alambiques, nesta cidade, adiante simplesmente denominada CONTRATANTE e de outro lado a
empresa

________________,

pessoa

jurídica

de

direito

privado,

estabelecida

na

_________________________, inscrita no CNPJ sob Nº _____________ representada pelo Senhor
________________,

portador

do

CPF

___________,

residente

e

domiciliado

na

_________________________________ doravante denominada simplesmente CONTRATADA, por
este instrumento e na melhor forma de direito, acordam, vinculados nos termos do Processo Licitatório,
Edital de Licitações nº015/2019, Pregão Presencial SRP n° 013/2019 e ATA de Registro de Preços
conforme segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA
1.

O objeto do presente do Presente Instrumento é a aquisição de gêneros alimentícios para

Alimentação Escolar, conforme descrição e preço constantes na proposta efetuada, conforme itens e
valores abaixo:
CLÁUSULA SEGUNDA
2.1 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$_________ (XXXXXX) pelos itens,
conforme forem adquiridos, sendo que esse valor será pago, mediante nota fiscal, constando o
descrição dos itens, número do contrato, identificação do processo licitatório e aceite da Secretaria
Municipal __________________.
2.2 As despesas provenientes deste contrato, correrão por conta dos seus respectivos dentro das
seguintes dotações orçamentárias e valores:
CLÁUSULA TERCEIRA
3.1. O presente Contrato vigorará a contar de sua assinatura, vigorando até o consumo total dos itens
com data limite de ____ de __________ de _____.
CLÁUSULA QUARTA
Dos encargos da CONTRATANTE:
a)
Prestar informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados
pelos empregados da CONTRATADA;
b)

Recusar os itens que estiverem fora das especificações constantes desta licitação e solicitar a

sua substituição/reparação.
c)

Exercer a fiscalização da execução do contrato através da servidora, senhor (a).

CLÁUSULA QUINTA
Caberá à CONTRATADA:
a)
fornecer o bem em perfeita consonância com o previsto no Edital de Licitação Nº 015/2019 –
Pregão Presencial RP nº 013/2019.
b)
c)

prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE;
manter, durante toda a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo
CONTRATANTE;
d)
e)

arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por

ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato.
§ 1º - Em caso de atraso injustificado na entrega do veículo será aplicada as seguintes penalidades:
f)
Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e
sem prejuízo ao resultado: advertência;
Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta) dias, após os quais

g)

será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a

h)

Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não
adimplido do contrato;
Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a

i)

Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de

j)

inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública
pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
k)

As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

l)

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.
m)

As multas que venham a ser aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela

Administração ou deverão ser recolhidas aos cofres públicos, pelo fornecedor, ou ainda, serão cobradas
judicialmente.
CLÁUSULA SEXTA
Constituem motivo para a rescisão do contrato:
I
– O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificação e prazos;
II
– O atraso injustificado na entrega do objeto;
III
– A decretação de falência da empresa vencedora do certame;

IV

– A dissolução da sociedade vencedora do certame;

V

– Os demais casos previstos na lei 8.666/93, aplicáveis à espécie de licitação ora realizada,

devendo, todavia, ser formalmente motivada a rescisão, assegurando-se o contraditório e a ampla
defesa; conforme situações previstas no Art. 78 e seus Incisos.
VI

– A rescisão poderá ainda ser amigável, nos termos do artigo 79, da lei 8.666/93 e seus incisos.

VII

CLÁUSULA SETIMA
Rescindindo o contrato por culpa exclusiva da CONTRATADA, sofrerá esta, além das consequências
previstas no mesmo, mais as previstas em Lei ou regulamento.

CLÁUSULA OITAVA
As partes elegem o Foro da Comarca de General Câmara neste Estado, para dirimir quaisquer dúvidas
emergentes do presente contrato.
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas.
Vale Verde, __de __________ de ____.

CARLOS GUSTAVO SCHUCH – Representante Legal
Município de Vale Verde - Contratante

_______________________
Contratada

Analisei e aprovei
CLAUBER LUIZ FISCHER
OAB/RS Nº100.151
TESTEMUNHAS:

