ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA
CNPJ: 00.001.636/0001-58
_______________________________________________________________________________

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 531/2022

Contratação de empresa especializada
para o Registro de Preços visando eventual e futura
aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação escolar da Rede Municipal de Ensino junto
ao Secretaria Municipal de Educação de Wanderlândia/TO

SenhorLicitante,
Formalização de Consultas e Edital: Setor de Licitação - Praça Antônio Neto das Flores, nº 814 – Centro
Wanderlândia – TO Fone/Fax: (63) (63) 3453-1176- E-mail – wanderlandiacpl@gmail.com

A não remessa da Ficha Cadastral exime a Comissão de Licitação da responsabilidade
decomunicação por meio de fax ou e-mail de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas
no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo
posteriormente qualquer reclamação.

Erasmo miranda de Sousa
Pregoeiro
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
PREÂMBULO
O Município de Wanderlândia, Estado do Tocantins, torna público, para conhecimento dos
interessados, a reali-zação de licitação para REGISTRO DE PREÇO, na modalidade PREGÃO,
na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, modo de disputa ABERTO com
AMPLA PARTICIPAÇÃO.
A licitação será regida pelas cláusulas e condições do presente edital e nos termos da Lei Federal
n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar Federal nº 123/2006, Lei Federal n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, Decreto Federal nº 3.555 de 08 de agosto de 2000, Decreto Federal n°
10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais
pertinentes.
Este Pregão será conduzido pela Pregoeira e respectiva Equipe de Apoio designados pelo
Portaria nº 002/2021, de 04 de janeiro de 2021.

LIMITE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:
Dia 28/03/2022 às 09:30 (nove horas e trinta minutas).
ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO:
Dia 28/03/2023 às 09:30 (nove horas e trinta minutos).
SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.licitanet.com.br
Obs.: Todas as referências de tempo observam o horário de Brasília e, desta forma, serão
registrados no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

1 DO OBJETO
1.1 O objeto do presente certame consiste no contratação de empresa especializada para o Registro de
Preços visando eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação
escolar da Rede Municipal de Ensino junto ao Secretaria Municipal de Educação de
Wanderlândia/TO, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I).

2 DO ORGÃO GERENCIADOR
2.1

O órgão gerenciador será o fundo Municipal de Educação de Wanderlândia -TO.

3 DO CREDENCIAMENTO
3.1 Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no sistema “PREGÃO
ELETRÔNICO” através do site https://www.licitanet.com.br/;
3.2 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico;
3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao Pregão na forma eletrônica;
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3.4 O licitante que deixar de assinalar o campo da Declaração de ME/EPP não terá direito a usufruir do
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte e equiparadas;
3.5 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão
ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.
4 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
4.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que militem no ramo pertinente ao objeto desta
licitação, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste
Edital e seus Anexos;
4.2 A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições
estabelecidas no presente Edital, bem como, a observância dos regulamentos, normas administrativas e
técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não observância destas condições ensejará no
sumário IMPEDIMENTO da proponente, no referido certame;
4.3 Não cabe aos licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou
reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler
atentamente o Edital e seus anexos, devendo estar em conformidade com as especificações do Anexo I
– Termo de Referência;
4.4 Como requisito para participação no Pregão Eletrônico o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta
de
preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, bem como a descritiva
técnica constante do Anexo I – Termo de Referência;
4.5 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o
licitante às sanções previstas no Edital e Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93;
4.6 Somente poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, via internet, os interessados cujo
objetivo social seja pertinente ao objeto do certame, que atendam a todas as exigências deste Edital e
da legislação a ele correlata, inclusive quanto à documentação, e que estejam devidamente
credenciadas, através do site https://www.licitanet.com.br/;
4.6.1 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente
por meio da Plataforma Eletrônica, observada data e horário limite estabelecidos.
a) O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de
remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do
licitante, que poderá escolher entre os Planos de Adesão abaixo:
Para todas as empresas com exceção das MEI’s.
30 dias

90 dias

180 dias

365 dias

R$ 132,20

R$ 195,20

R$ 276,20

R$ 399,50

Para as MEI’s.
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30 dias

90 dias

180 dias

365 dias

R$ 112,40

R$ 175,40

R$ 250,10

R$ 365,30

b) O referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso III do art. 5º da Lei nº
10.520/02.
4.6.2 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica
submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita
observância das normas contidas na legislação mencionada em seu preâmbulo;
4.6.3 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo do Município de Wanderlândia, em nenhuma
hipótese responsável pelos mesmos. O licitante também é o único responsável pelas transações
que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, ou pela sua eventual desconexão;
4.6.4 As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para
início da sessão pública via internet;
4.6.5 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site: https://licitanet.com.br/;
4.6.6 O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e
exclusiva do Licitante, ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico;
4.6.7 O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema,
ou do Município de Wanderlândia, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que, por terceiros;
4.6.8 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema para
imediato bloqueio de acesso;
4.7 Não poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, as empresas enquadradas nos casos a
seguir:
4.7.1 Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; empresas que estiverem
em recuperação judicial, processo de falência ou sob o regime de concordata, concurso de credores,
dissolução ou liquidação, Ressalva: É possível a participação de empresas em recuperação judicial,
desde que amparadas com certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a
interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos
termos da Lei nº. 8666/1993. (TCU, Ac. 8.271/2011-2ª Câmara, Dou de 04/10/2011);
4.7.2 Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública;
4.7.3 Empresa suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com este
Município;
4.7.4 Empresas que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com
suspensão ou impedidas de licitar por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, na
esfera Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial,
pelo órgão que a praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. Para
verificação das condições definidas nesta alínea, a Comissão do Pregão, promoverá a consulta
eletrônica junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS;
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4.7.5 Empresas cujo dirigente, gerente, sócio ou responsável técnico seja servidor público do Poder
Executivo Municipal de Wanderlândia –TO;
4.8 A participação na sessão pública da internet dar-se-á pela utilização da senha privativa do
licitante.
4.8.1 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos
referentes à proposta de preço e à habilitação (e seus anexos), deverão ser apresentados no
idioma oficial do Brasil, com valores cotados em moeda nacional do país;
4.8.2 Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, quando apresentados
em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o
idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado neste país;
4.8.3 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, salvo quando expressamente permitidos no Edital;
4.8.4 Admitem-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração
dos itens constantes da proposta de preços;
4.8.5 Os licitantes devem estar cientes das condições para participação no certame e assumir a
responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
4.8.6 O contratado deverá manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
4.8.7 Os licitantes interessados em usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei Complementar nº
123/2006 deverão atender às regras de identificação, atos e manifestação de interesse, bem
como aos demais avisos emitidos pelo Pregoeiro ou pelo sistema eletrônico, nos momentos e
tempos adequados;
5 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (https://licitanet.com.br/),
concomitantemente com os documentos de HABILITAÇÃO exigidos no edital, proposta com a
“DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO”, incluindo QUANTIDADE, PREÇO e a MARCA
DE CADA ITEM CONSTANTE DO OBJETO (CONFORME SOLICITA O SISTEMA), até o horário limite
de início da Sessão Pública, horário de Brasília, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando,
então, encerrar-se-á, automaticamente, a etapa de envio dessa documentação;
a) O(A) proponente, além de apresentar a proposta escrita, deverá efetuar também o
preencher o modelo oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUÊ/TO, para que seja
preenchida a proposta de preço no valor dos itens. O(A) proponente deverá efetuar o
download do do modelo oficial da proposta. O cadastramento será invalidado, caso o(a)
licitante não preencha corretamente os campos
b) No dia e horário aprazados no presente Edital para realização da sessão pública, o(a)
licitante devera apresenta sua proposta em mídia, arquivos devidamente preenchidos,
contendo os mesmos preços/marca ofertados na proposta escrita acondicionada no site
www.licitanet.com.br. A APRESENTA DA PROPOSTA EM MÍDIA visa viabilizar o
andamento do processo, facilitando a associação com o sistema MEGASOFT.
5.2 As propostas cadastradas no Sistema NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA
EMPRESA PROPONENTE, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das
propostas.
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5.2.1 Em caso de identificação da licitante na proposta cadastrada, esta será DESCLASSIFICADA pelo
pregoeiro;
5.3 A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema
Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em sessão
pública;
5.4 O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em caso de
discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no PORTAL e as especificações
constantes do Termo de Referência, prevalecerão às últimas;
5.5 Na Proposta de Preços inserida no sistema deverão estar incluídos todos os insumos que o
compõem, como despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes,
descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação;
5.6 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá
por meio de chave de acesso e senha;
5.7 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §
1º da LC nº 123, de 2006;
5.8 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
5.9 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento
da proposta;
5.10 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio
de lances;
5.11 O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, bem
como
acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da
perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.
6 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1 A documentação necessária para o credenciamento deverá ser entregue juntamente com as
declarações abaixo:
6.1.1 Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, para aquelas
que desejarem usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006,
conforme modelo de declaração constante do (Anexo III) ou Certidão de enquadramento
expedida pela Junta Comercial.
6.2 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:
6.2.1 Valor unitário e total do item;
6.2.2 Marca/modelo;
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6.2.3 Fabricante;
6.2.4 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de
Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número
do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
6.3

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada;

6.4 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens;
6.5 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto;
6.6 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação;
7 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES
7.1 No horário estabelecido neste Edital, o pregoeiro abrirá a sessão pública, verificando as propostas de
preços lançadas no sistema, as quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações e
condições detalhadas no edital;
7.2 O pregoeiro poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a proposta
ofertada que se encontra inserida no campo “DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO” do sistema,
confrontando suas características com as exigências do Edital e seus anexos (podendo, ainda, ser
analisado pelo órgão requerente), DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas que não estejam em
conformidade, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis;
7.3 Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou manifestadamente
inexequível, o pregoeiro obrigatoriamente justificará, por meio do sistema, e então DESCLASSIFICARÁ;
7.4 O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente inexequível, caso o
mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase de aceitabilidade;
7.5 As licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem
desclassificadas do certame pelo pregoeiro;
7.6 Em seguida ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, no site
www.licitanet.com.br, conforme Edital;
7.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital;
7.8 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
último por ele ofertado e registrado pelo sistema;
7.9 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto
em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta
será de R$ 0,01 (um centavo);
7.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em que os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações;
7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será
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prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos
do período de duração da sessão pública;
7.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois)
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação,
inclusive no caso de lances intermediários;
7.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrarse-á automaticamente;
7.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de
lances, em prol da consecução do melhor preço;
7.15 Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com VALORES UNITÁRIOS E
TOTAIS com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no Termo
de Referência. Caso seja encerrada a fase de lances e a licitante divergir com o exigido, o pregoeiro,
poderá convocar no CHAT MENSAGEM para atualização do referido lance, e/ou realizar a atualização
dos valores arredondando-os PARA MENOS automaticamente caso a licitante permaneça inerte;
7.16 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar;
7.17 Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação do
detentor do lance;
7.18 Sendo efetuado lance manifestamente inexequível, o pregoeiro poderá alertar o proponente sobre o
valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser confirmado ou
reformulado pelo proponente;
7.19 A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o sistema
eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item;
7.20 No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o
Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances;
7.21 O pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos
realizados;
7.22 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas (24) vinte e quatro horas
da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação no
site https://www.licitanet.com.br/;
7.23 Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do
Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
7.24 A desistência em apresentar lance implicará exclusão da licitante na etapa de lances e na
manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços;
7.25 Nos casos específicos, em relação a itens NÃO exclusivos para participação de microempresas e
empresas de pequeno porte ou equiparadas, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a
verificação automática, onde:
7.25.1 O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for
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empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006 e suas alterações;
7.25.2 Entende-se como empate àquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores a proposta melhor classificada, depois de encerrada a etapa de lances;
7.25.3 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto;
7.25.4 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior;
7.25.5 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
7.25.6 Na hipótese de não-contratação nos termos previstos neste item, convocação será em favor da
proposta originalmente vencedora do certame;
7.26 O disposto no item supracitado somente se aplicará quando a melhor oferta não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;
7.27 Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência,
sucessivamente, aos bens e serviços:
7.27.1 Produzidos no País;
7.27.2 Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
7.27.3 Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País (art. 3º, § 2º, incisos II, III e IV da Lei nº 8666/93);
7.27.4 Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação;
7.27.5 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas empatadas.
7.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. O
pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de duas horas, envie a proposta
adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.

8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
8.
1 Classificação das Propostas
8.1.1 Proceder-se-á à abertura dos envelopes “Proposta de preços” e aos seguintes procedimentos:
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a) Rubrica e análise preliminar das propostas em conformidade com o objeto e exigências deste
Edital e seus anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em
desacordo;
8.2 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º
do art. 26, do Decreto Federal 10.024/2019, e verificará a habilitação do licitante conforme disposições
do edital, observado o disposto no Capítulo X do Decreto Federal 10.024/2019;
8.3 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível;
8.4 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.5 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
8.6 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada
em ata;
8.7 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da
proposta.
8.7.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro;
8.7.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência,
além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo
Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação
da proposta;
8.7.3 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação;
8.7.4 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a sua continuidade;
8.7.5 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital;
8.7.6 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor;
8.7.7 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes;
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8.7.8 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da
LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso;
8.7.9 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.
9 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
9.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro:
9.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS;
9.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário;
9.1.3 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas
no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas;
9.1.4 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros;
9.1.5 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação;
9.1.6 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente;
9.1.7 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a
encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de
inabilitação;
9.1.8 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à
integridade do documento digital;
9.1.9 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos;
9.1.10 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
9.1.11 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes à Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, por constar no próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem
assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento
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dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório de
autorização para a centralização.
9.2 Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste edital, a documentação relacionada nos itens a
seguir, para fins de habilitação:
9.2.1 Ato Constitutivo;
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede ou;
b) Ato constitutivo - Estatuto ou Contrato Social - e alterações em vigor, devidamente registradas
e arquivadas na repartição competente, para as Sociedades Comerciais, e, em se tratando de
Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova da
diretoria em exercício, ou;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresas 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;
e) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br, ou;
f) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores, ou;
9.2.2 Prova de Inscrição no CNPJ. O documento deverá ser expedido no máximo 90 (Noventa) dias
antes da data do recebimento dos envelopes;
9.2.3 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitida pela
Caixa Econômica Federal em vigor;
9.2.4 Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os
mesmos efeitos da CNDT conforme lei 12.440, de 07 de julho de 2011, em vigor;
9.2.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, incluindo os Débitos
Previdenciários, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em vigor;
9.2.6

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante
apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado em vigor;

9.2.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante
apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município;
9.2.8 Certidão negativa de falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica. Caso o documento não declare sua validade somente será aceito documento expedido
no máximo 90 (noventa) dias antes da data do recebimento dos envelopes;
9.2.9 Alvará de localização e funcionamento em favor da proponente, expedido pelo órgão municipal
competente;
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9.2.10 Alvará de vigilância sanitária em favor da proponente, expedido pelo órgão municipal competente;
9.2.11 DECLARAÇÕES:
a) Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, para
aquelas que desejarem usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº
123/2006, conforme modelo ANEXO II;
b) Declaração de Atendimento pleno a todos os requisitos de habilitação, conforme
modelo ANEXO III;
c) Declaração de que não emprega servidor público, conforme modelo ANEXO IV;
d) Declaração expressa de que a licitante não emprega trabalhador nas situações previstas no
inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, assinada por sócio, diretor ou procurador que
tenha poderes para tal investidura, conforme modelo ANEXO V;
e) Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação, conforme modelo ANEXO VI.
9.2.12 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Um ou mais atestado (s) de Capacidade Técnica da Empresa,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução satisfatória
do objeto da presente licitação, observando-se que tal (is) atestado (s) não seja (m) emitido (s)
pela própria empresa ou por empresa do mesmo grupo empresarial. O atestado deverá conter as
seguintes informações: Nome, CNPJ e endereço completo do emitente; Descrição do produto
fornecido ou serviço prestado; Nome da empresa que prestou (s) o (s) serviço (s); Data de
emissão; Assinatura e identificação do signatário (nome e cargo ou função que exerce junto à
emitente).
9.3 O objeto social descrito no ato constitutivo deverá possuir ramo de atividade compatível ao objeto
licitado;
9.4 Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos apresentados apurada
pelo Pregoeiro (a), mediante simples conferência ou diligência, implicará na inabilitação da respectiva
licitante e envio dos documentos para o MP/TO (Ministério Público do Tocantins), para apuração, se
possível, de prática delituosa, conforme art. 89 e seguintes da Lei Federal 8.666/93;
9.5 Não serão aceitos protocolos de pedidos ou solicitações de documentos, em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital;
9.6 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigências do edital;
9.7

A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação;

9.8 Havendo restrição quanto à regularidade fiscal ou trabalhista no caso de Microempresa, Empresa de
Pequeno Porte e Microempreendedor Equiparadas, fica concedido um prazo de 05 (Cinco) dias úteis
para a sua regularização, prorrogável por igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pelo
Pregoeiro e equipe de apoio, nos termos da Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014;
9.9 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação
da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, com alguma restrição na documentação fiscal
e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização;
9.10 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
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suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma;
9.11 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital;
9.12 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do
item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis;
9.13 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre
o item (ns) de menor (es) valor (es) cuja retirada (s) seja (m) suficiente (s) para a habilitação do licitante
nos remanescentes;
9.14 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor;
9.15 As Certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de emissão
não superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data de abertura da sessão deste
Pregão.
10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1

A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas)
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1 Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal;
10.1.2 Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento;
10.1.3 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso;
10.1.4 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como, validade da proposta, marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada;
10.1.5 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o
valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93);
10.1.6 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço por item, prevalecerão os primeiros; no
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão
estes últimos;
10.1.7 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um
resultado, sob pena de desclassificação;
10.1.8 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta
de outro licitante;
11 DOS RECURSOS
11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada
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como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo
10 (dez) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema;
11.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. Nesse
momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de
admissibilidade do recurso;
11.3 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência
desse direito;
11.4 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses;
11.5

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.
12 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1 A sessão pública poderá ser reaberta:
12.2 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;
12.3 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento
da etapa de lances;
12.4

Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta;

12.5

A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”).

13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão
dos recursos apresentados;
13.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
14 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário, o prazo de 05(cinco) dias,
contados a partir da data de sua(s) convocação(ões), para assinar(em) a Ata de Registro de
Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair(em) do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
14.2 Alternativamente à(s) convocação(ões) para comparecer(em) perante o órgão ou entidade
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para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico,
para que seja(m) assinada(s) no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.
14.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s)
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
14.4 O Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços será 12 (doze) meses, contados a partir
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogável nos termos da legislação Vigente, em
especial, ao que determina o art. 12, do Decreto Federal nº 7892/2013.
15 DO TERMO DE CONTRATO OU OUTRO INSTRUMENTO
15.1 Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá
ser convocado para assinar o Termo de Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados de
sua convocação.
15.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
15.3 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém
as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura,
poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após
a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de
habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais
cominações legais.
16 DA ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1 De acordo com o art. 22, § 9º do Decreto nº 7.892, de 2013, a ata de registro de preços, durante
sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não
tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que
devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
16.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
16.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão
ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
16.4 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao (máximo quíntuplo) do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
16.5 Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
16.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
17 DAS SANSÕES ADMINISTRATIVAS
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17.1 AOS LICITANTES: Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal e,
se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do Município de Wanderlândia,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas de até 10% do valor
do contrato e demais cominações legais, nos termos do art. 81 da Lei Federal 8.666/93, do art. 7º da Lei
Federal nº 10.520/02, o ADJUDICATÁRIO que:
17.1.1 Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de
apresentar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa;
17.1.2 Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
17.1.3 Não mantiver a proposta;
17.1.4 Falhar ou fraudar a execução do contrato/instrumento equivalente;
17.1.5 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
17.2 Não será aplicada a multa às empresas remanescentes, em virtude da não aceitação da primeira
colocada.
17.3 À CONTRATADA: Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração poderá,
garantida prévia defesa, aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas
no Art. 87, da Lei 8.666/93 e no art. 7º da Lei 10.520/02, na forma prevista no respectivo instrumento
licitatório. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem
justificativa aceita pela Administração Municipal, resguardados os procedimentos legais pertinentes,
poderá acarretar, nas seguintes sanções:
a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de
atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados
sobre o valor do Contrato, por ocorrência;
b) 05% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias
na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível
rescisão contratual;
c) 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA,
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais
casos de descumprimento contratual, quando o MUNICÍPIO DE WANDERLÂNDIA, em face
da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o
percentual da multa a ser aplicada.
d) O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos
pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO DE WANDERLÂNDIA. Se os valores dos pagamentos
devidos não forem suficientes, a diferença será recolhida pela CONTRATADA no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da aplicação da sanção;
e) As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas
cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância
dos princípios do
contraditório e da ampla defesa;
f) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Municipal por prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de descumprimento de
cláusulas contratuais; e
g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação,
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perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada;
h) As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior,
devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração.
18 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
18.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital;
18.2

A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica através do site www.licitanet.com.br;

18.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da
impugnação;
18.4

Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame;

18.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, deverão
ser realizados por forma eletrônica através do sistema;
18.6 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos;
18.7

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame;

18.8 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitação;
18.9 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.
19 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1

Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico;

19.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro;
19.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário
de Brasília – DF;
19.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação;
19.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação;
19.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
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Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório;
19.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias e horários de expediente da
Prefeitura Municipal de Wanderlândia;
19.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público;
19.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
19.10 O

Edital

está

disponibilizado,

na

íntegra,

no

endereço

eletrônico,

https://wanderlandia.megasofttransparencia.com.br/contratos-convenios-e-licitacoes/procedimentolicitatorio, e também poderão ser lidos ou obtidas cópias no setor de Licitações, situado na Praça Antônio
Neto das Flores, nº 814 – Centro Wanderlândia – TO Fone/Fax: (63) 3453-1176 - E-mail –
wanderlandiacpl@gmail.com 07:00 a 13:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados;
19.11 O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou
inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e
penais cabíveis;
19.12 Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido;
19.13 Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, o Pregoeiro poderá, a
seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados;
19.14 Toda a documentação apresentada neste edital e seus anexos são complementares entre si, de
modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado
especificado e válido;
19.15 O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o
certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e proposta, desde que não
contrariem a legislação vigente, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes,
destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme disposto no § 3°, do art. 43 da Lei Federal nº
8.666/93;
19.16 O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a inabilitação
do licitante;
19.17 As decisões do Pregoeiro serão publicadas no site da Prefeitura Municipal de Wanderlândia/TO,
no
endereço:
https://wanderlandia.megasofttransparencia.com.br/contratos-convenios-elicitacoes/procedimento-licitatorio;
19.18 A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições
inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria;
19.19 A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Município de
Wanderlândia revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato
superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato
escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes;
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19.20 Para atender a seus interesses, o Município de Wanderlândia poderá alterar quantitativos, sem
que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º
do art. 65, da Lei Federal n 8.666/93;
19.21 O Município de Wanderlândia poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os
prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura;
19.22 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o
da Comarca de Wanderlândia/TO;
20 ANEXOS
20.1 São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital, os seguintes anexos,
cujo teor vincula totalmente os licitantes:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte;
Anexo III – Modelo de Declaração de Habilitação;
Anexo IV – Modelo de Declaração de que não emprega servidor público;
Anexo V – Modelo de Declaração e Atendimento ao Art. 27, Inciso V da Lei 8.666/93 e Art. 7º, Inciso
XXXIII da CF;
Anexo VI – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo de Habilitação;
Anexo VII – Modelo de Proposta Financeira (Custo Estimativo);
Anexo VIII – Minuta da Ata de Registro de Preço;
Anexo IX – Minuta do Contrato.
Wanderlândia - TO, 15 de março de 2022.

Erasmo Miranda de Sousa
Presidente da CPL
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada para o Registro de Preços visando eventual e futura
aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação escolar da Rede Municipal de
Ensino junto ao Secretaria Municipal de Educação de Wanderlândia/TO.
2 – DAS DESCRIÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO
ITE
M

QUANT

01

2.000

02

40

03

8.000

04

120

05

13.000

Kg

06

150

Kg

07

3.000

Kg

08

3.000

Kg

09

3.000

Kg

10

100

Kg

11

100

Kg

12

300

Kg

13

2.000

Kg

14

1680

Kg

15

1000

Kg

16

170,2

Kg

Farinha láctea

17

20

Kg

Fermento
químico em pó
(biológico)

18

40

Kg

Fermento
químico em pó

Kg

Feijão
carioquinha,
grupo 1 –
anão. Classe
cores; tipo 1

19

2.000

UNID

PRODUTO

DESCRIÇÃO

Kg

Achocolatado
em pó

Embalagem de 400g, hermeticamente fechada.
Contendo data de fabricação, validade e lote.
Embalagem de 100g, hermeticamente fechada.
Contendo data de fabricação, validade e lote.
Cor branca. Embalagem de 2Kg, hermeticamente
vedada e resistente. Contendo data de fabricação,
validade e lote
Embalagem de 500g, hermeticamente fechada.
Contendo data de fabricação, validade e lote.
Embalagem de 5kg, hermeticamente fechada,
acondicionados em fardos de 30kg, contendo data de
fabricação, validade e lote. Padrão de porcentagem
máximo: Umidade dos grãos: 14%; Matérias estranhas
e impurezas do lote: 0,05%; Grãos ardidos e mofados:
0,2%; Total de grãos avariados: 0,5%; Total de
quebrados e quimera: 4.,5%. Métodos analíticos
conforme IN nº 06 de 06/02/2009.
Embalagem de 250g, hermeticamente fechada,
contendo data de fabricação, validade e lote.
Embalado, pacote de 400g, caixa com 20 pacotes.
Contendo data de fabricação, validade e lote.
Embalado, pacote de 400g, caixa com 20 pacotes.
Contendo data de fabricação, validade e lote
Embalado, pacote de 400g, caixa com 20 pacotes.
Contendo data de fabricação, validade e lote
Embalagem de 500g, hermeticamente fechado.
Contendo data de fabricação, validade e lote.
Embalado de 100g, hermeticamente fechado. Contendo
data de fabricação, validade e lote.
Embalagem de 100g, hermeticamente fechada e
resistente. Contendo data de fabricação, validade e
lote.
Embalagem de 1Kg, hermeticamente fechada,
contendo data de fabricação, validade e lote.

Kg
Kg

Açafrão
Açúcar cristal
especial
Amido de
milho

Arroz agulinha
tipo 1

Aveia em
flocos
Biscoito água
e sal
Biscoito cream
cracker
Biscoito tipo
maisena
Chocolate
granulado
Coco ralado
desidratado
Colorau
Farinha de
mandioca
branca
Farinha de
trigo com
fermento
Farinha de
trigo sem
fermento

MARCA

Embalagem de 1Kg, hermeticamente
contendo data de fabricação, validade e lote.

fechada,

Embalagem de 1Kg, hermeticamente
contendo data de fabricação, validade e lote.

fechada,

Embalagem de 230g, hermeticamente fechada.
Contendo data de fabricação, validade e lote.
Envelope de 10g, hermeticamente fechada, resistente.
Contendo data de fabricação, validade e lote.
Embalagem de 100g, hermeticamente fechada,
resistente. Contendo data de fabricação, validade e
lote.
Embalagem de 1kg, hermeticamente fechada.
Contendo data de fabricação, validade e lote. Produto
deverá apresentar grãos íntegros, nível mínimo de
sujidades (pedras, milho, outros grãos, terra).
Rendimento de 03 vezes o seu peso inicial. Maior parte

VALOR
UNT

VALOR
TOTAL

10,62

21.240,00

35,00

1.400,00

4,35

34.800,00

12,00

1.440,00

3,83

49.790,00

14,00

2.100,00

15,00

45.000,00

15,00

45.000,00

15,00

45.000,00

16,00

2.000,00

22,50

2.250,00

19,90

5.970,00

4,70

9.400,00

5,80

9.744,00

5,60

5.600,00

19,55

3.327,41

150,00

3.000,00

26,00

1.040,00

6,99

13.980,00
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20

3.000

Kg

Flocão de
milho

21

1500

Kg

Fubá de milho

22

15.000

Litros

Leite longa
vida UHT

23

4.000

Kg

Macarrão
espaguete

24

2.000

Kg

Macarrão
parafuso

25

3.000

Kg

Margarina
vegetal
cremosa com
sal

26

1.600

Kg

Milho para
canjica

27

160

Kg

Mucilon

28

3.000

Garraf
as

Óleo de soja
refinado

29

2.000

Kg

Polvilho doce

30

1.000

Kg

Sal refinado
iodado

em grãos inteiros após a cocção, cozimento
homogêneo dos grãos, caldo consistente, sabor e
aroma agradáveis e característicos, tempo de cocção
médio de 02 horas. Padrão de porcentagem máximo:
Umidade dos grãos: 15%; Matérias estranhas e
impurezas do lote: 2%; Grãos ardidos e mofados: 1%;
Total de grãos variados: 4%; Métodos analíticos
conforme MA 16/87, de 24/06/1987.
Embalagem de 500g, hermeticamente fechada.
Contendo data de fabricação, validade e lote.
Embalagem de 500g, hermeticamente fechada.
Contendo data de fabricação, validade e lote.
Embalagem de 500g, hermeticamente fechada.
Contendo data de fabricação, validade e lote.
Embalagem de 500g, hermeticamente fechada e
resistente. Contendo data de fabricação, validade e
lote.
Embalagem de 500g, hermeticamente fechada e
resistente. Contendo data de fabricação, validade e
lote.
Embalagem de 500g, composta dos seguintes
elementos: óleos, vegetais, água, leite em pó, vitamina
A, estabilizante, aroma igual ou idêntico ao de manteiga
e corante. Hermeticamente fechada e resistente.
Contendo data de fabricação, validade e lote.
Embalagem de 500g, hermeticamente fechada.
Contendo data de fabricação, validade e lote.
Sabores
variados,
embalagem
de
400g,
hermeticamente fechada. Contendo data de fabricação,
validade e lote.
Embalagem de 900mL. Contendo data de fabricação,
validade e lote.
Embalagem de 1kg, hermeticamente fechada e
resistente. Contendo data de fabricação, validade e
lote.
Embalagem de 1kg, hermeticamente fechada e
resistente. Contendo data de fabricação, validade e
lote.

3,50

10.500,00

4,80

7.200,00

5,00

75.000,00

5,20

20.800,00

5,20

10.400,00

15,00

45.000,00

5,00

8.000,00

21,00

3.360,00

9,50

28.500,00

6,99

13.980,00

1,25

1.250,00

LOTE 02 - LATICÍNIOS
ITEM

QUANT

UNID

PRODUTO

2.000

Bandeja

Iogurte

02

1.000

Kg

Queijo
mussarela

03

1.000

Kg

Queijo prato

01

DESCRIÇÃO

MARCA

Sabores variados, embalagens com 06 unidades,
devidamente lacrada e identificadas com data de
fabricação, validade, lote e carimbo do SIF.
Peças com 4 Kg, embaladas ao vácuo, sem fecho de
metal, acondicionadas em caixa de papelão devidamente
lacradas e identificadas com data de fabricação, validade
e lote e carimbo do SIF.
Peças com 1 Kg, em fecho de metal, devidamente
lacradas e identificadas com data de fabricação, validade
e lote e carimbo do SIF.

VALOR
UNT

VALO
TOTA

4,90

9.800,0

36,00

36.000,

24,00

24.000,

LOTE 03 - CARNES (BOVINA E AVES)
ITEM
01
02
03

QUANT

UNID

6.000

Kg

2.000

KG

9.000

Kg

PRODUTO

DESCRIÇÃO

Carne
bovina
Carne
bovina
Carne
bovina
moída

Carne bovina de 1ª qualidade, corte traseiro magro
(cabeça de lombo, coxão mole e alcatra)
Carne bovina de 2ª qualidade, corte dianteiro magro
(músculo)
Carne bovina de 1ª qualidade, corte traseiro magro
(cabeça de lombo, coxão mole e alcatra)

MARCA

VALOR
UN

VALOR
TOTAL

33,00

198.000,00

30,00

60.000,00

30,00

270.000,00
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04

20.000

Embalado individualmente em embalagens plásticas,
resfriado, com 1Kg. Contendo data de fabricação,
validade e lote, com carimbo do SIF.

Frango
inteiro

Kg

10,00

200.000,00

VALOR
UN

VALOR
TOTAL

12,00

60.840,00

12,00

60.840,00

12,00

60.840,00

12,00

60.840,00

12,00

60.840,00

12,00

60.840,00

14,00

70.980,00

12,00

60.840,00

VALOR
UN

VALOR
TOTAL

Embalagem com 500g, em plástico transparente
contendo data de fabricação, validade e lote, nome do
produto, identificação do fabricante, lista de ingredientes.

13,00

52.000,00

Unidade com 50g.

9,90

29.700,00

Unidade com 50g.

9,90

29.700,00

Unidade com 25g.

11,00

33.000,00

Unidades com 25g.

11,00

33.000,00

VALOR
UN

VALOR
TOTAL

3,50

17.500,00

3,30

16.500,00

4,70

7.050,00

LOTE 04 – POLPA DE FRUTAS

ITEM

QUANT

UNID

01

5.070

Kg

5.070

Kg

5.070

Kg

5.070

Kg

05

5.070

Kg

06

5.070

Kg

07

5.070

Kg

5.070

Kg

02
03
04

08

PRODUTO

DESCRIÇÃO

Polpa de fruta
sabor abacaxi
Polpa de fruta
sabor acerola
Polpa de fruta
sabor cajá
Polpa de fruta
sabor caju
Polpa de fruta
sabor goiaba
Polpa de fruta
sabor manga
Polpa de fruta
sabor maracujá
Polpa de fruta
sabor tamarindo

Congelada, pasteurizada, embalagem resistente
1Kg, contendo data de fabricação, validade e lote.
Congelada, pasteurizada, embalagem resistente
1Kg, contendo data de fabricação, validade e lote.
Congelada, pasteurizada, embalagem resistente
1Kg, contendo data de fabricação, validade e lote.
Congelada, pasteurizada, embalagem resistente
1Kg, contendo data de fabricação, validade e lote.
Congelada, pasteurizada, embalagem resistente
1Kg, contendo data de fabricação, validade e lote.
Congelada, pasteurizada, embalagem resistente
1Kg, contendo data de fabricação, validade e lote.
Congelada, pasteurizada, embalagem resistente
1Kg, contendo data de fabricação, validade e lote.
Congelada, pasteurizada, embalagem resistente
1Kg, contendo data de fabricação, validade e lote.

MARCA
de
de
de
de
de
de
de
de

LOTE 05 – PÃES
ITEM

QUANT.

UNID.

01

4.000

Kg

02

3.000

Kg

03

3.000

Kg

04

3.000

Kg

05

3.000

Kg

DESCRIÇÃO

PRODUTO
Pão de
forma
tradicional
Pão doce,
tipo
cachorro
quente
Pão doce,
tipo
hambúrguer
Pão francês
Rosca de
farinha de
trigo

MARCA

LOTE 06 – HORTIFRUTIGRANJEIROS
ITE
M

QUAN
T

UNI
D

PRODUT
O

01

5.000

Kg

Abacaxi
Pérola
médio

02

5.000

Kg

Abóbora
sergipana

Kg

Aipim
(mandioca
ou
macaxeira
)

03

1.500

DESCRIÇÃO
In natura, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas ao consumo 02 (dias)
após a entrega. Ausência de terras, parasitas, larvas e
brotos.
In natura, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas ao consumo.
Ausência de terras, parasitas, larvas e brotos.
In natura, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas ao consumo.
Ausência de terras, parasitas, larvas e brotos.

MARCA
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04

4.000

Kg

Alface lisa

05

1.200

Kg

Alho

06

5.000

Kg

Banana
prata extra

4.000

Kg

Batata
inglesa

08

2.000

Kg

Beterraba

09

2.000

Kg

Cebola
graúda

10

300

Kg

Cebolinha
verde

11

5.000

Kg

Cenoura
extra

12

2.000

Kg

Chuchu

13

300

Kg

Coentro

14

500

Kg

Laranja
seleta

15

800

Kg

Maçã
nacional

16

800

Kg

Mamão
formosa

17

5.000

Kg

Melancia

18

4.000

Kg

Melão

19

1.500

Kg

Mexerica

20

30.000

Uni
dad
e

Ovo de
galinha

07

In natura, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas ao consumo.
Ausência de terras, parasitas, larvas e brotos.
In natura, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas ao consumo.
Ausência de terras, parasitas, larvas e brotos.
In natura, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas ao consumo no dia
posterior à entrega. Ausência de terras, parasitas, larvas e
brotos.
In natura, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas ao consumo.
Ausência de terras, parasitas, larvas e brotos.
In natura, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas ao consumo.
Ausência de terras, parasitas, larvas e brotos.
In natura, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas ao consumo.
Ausência de terras, parasitas, larvas e brotos.
In natura, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas ao consumo.
Ausência de terras, parasitas, larvas e brotos.
In natura, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas ao consumo.
Ausência de terras, parasitas, larvas e brotos.
In natura, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas ao consumo.
Ausência de terras, parasitas, larvas e brotos.
In natura, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas ao consumo.
Ausência de terras, parasitas, larvas e brotos.
In natura, peso médio de 160g, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas ao
consumo.
In natura, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas ao consumo.
Ausência de terras, parasitas, larvas e brotos. Peso médio de
135g/unidade.
In natura, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas ao consumo 02 dias
após a entrega.
In natura, pesando cerca de 10Kg cada unidade,
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar
a manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas ao consumo no dia posterior à entrega.
In natura, amarelo T 10-12cx com 13kg, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas ao
consumo02 (dois) dias após a entrega.
In natura, peso médio de 160g, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas ao
consumo
Branco extra. Caixa de papelão com 30 dúzias, lacrada e
devidamente identificada. Contendo data de fabricação,
validade, lote e carimbo do SIF.

5,00

20.000,00

25,00

30.000,00

3,50

17.500,00

4,69

18.760,00

7,30

14.600,00

3,30

6.600,00

4,00

1.200,00

4,00

20.000,00

3,50

7.000,00

4,00

1.200,00

2,50

1.250,00

3,79

3.032,00

2,49

1.992,00

2,50

12.500,00

2,99

11.960,00

4,50

3.600,00

0,60

18.000,00
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21

1.000

Kg

Repolho
branco

3.000

Kg

Tomate
graúdo

Kg

Uva
passas
sem
sementes

22

23

1.000

In natura, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas ao consumo.
Ausência de terras, parasitas, larvas e brotos.
In natura, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas ao consumo.
Ausência de terras, parasitas, larvas e brotos.
In natura, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas ao consumo.
Ausência de terras, parasitas, larvas e brotos.

3,97

3.970,00

5,60

16.800,00

5,00

5.000,00

3 – DA FINALIDADE E JUSTIFICATIVA
3.1. A presente aquisição visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam
para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de
Ensino do município de Wanderlândia, garantindo melhoria do rendimento escolar e segurança
alimentar e nutricional, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção
especifica e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças
biológicas entre as faixas etárias. Os materiais serão distribuídos em kits para os estudantes da
rede escolar municipal.
4 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão com recursos consignados
conforme a seguinte Dotação Orçamentaria:
Funcional Programática

Natureza da

Fonte de

Detº

Despesa

Recursos

12.361.0012.2-017

3.3.90.30

1500

Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE

12.361.0004.2-019

3.3.90.30

1500

Manutenção do Fundo Municipal de Educação

5 – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
5.1. A entrega dos materiais deverá ser feita de forma parcelada, na medida da necessidade, conforme
solicitação da Secretaria Municipal de Educação, sendo que o prazo máximo para a entrega deste item
não poderá ultrapassar 03 (três) dias uteis, contados a partir do recebimento da Ordem de
Compra/Nota de empenho emitida pelo município de Wanderlândia;
5.2. A entrega deverá ser efetuada, sem ônus para a Contratante.
5.3. A entrega deverá ser feita nas Escolas Municipais da Sede e Zona Rural do município, conforme
solicitado, no horário das 08h00minhs as 17h00min, em dias úteis.
5.4. Os gêneros alimentícios deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação de
alimentos com característica de cada produto (organolépticas, físico-químicas, microbiológicas,
microscópicas, toxicológicas), estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA,
Ministério da Agricultura/Pecuária e Abastecimento e pelas Autoridades Sanitárias Locais para cada
gênero descrito conforme tabela de especificação e quantidades e registro no órgão fiscalizador quando
couber (SIM, SIE, SIF).
5.5. Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com o item e as
especificações mínimas exigidas abaixo:
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Identificação do produto;
Embalagem original e intacta,
Data de fabricação,
Data de validade no mínimo 03 meses
Peso líquido,
Número do Lote,
Nome do fabricante.
Registro no órgão fiscalizador (SIM, SIE e SIF) quando couber
5.6. O objeto será dado como recebido de acordo com o Inciso II do artigo 73 da Lei 8.666/93 sendo:
a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as
especificações constantes do Termo de Referência e da proposta apresentada, acompanhado da
devida Nota Fiscal, devendo neste momento ser realizada conferência inicial por responsável e
se identificada conformidade com as especificações técnicas, o canhoto da Nota Fiscal é
assinado;
b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Termo
de Referência e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará em até 01 (um) dia útil
após o recebimento provisório realizada pelo servidor competente designado pela Contratante.
5.7. A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto se estiver em desacordo
com as especificações e as cláusulas contratuais com o Termo de Referência.
5.8. Caso seja constatado que o fornecimento do objeto foi executado em desacordo com o especificado
ou exigido, com defeito ou incompleto, mesmo após o recebimento definitivo, os responsáveis da
Contratante notificarão a Contratada para que a mesma providencie a correção necessária dentro do
prazo estipulado.
6 – DO PAGAMENTO
6.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente, contados da apresentação da nota fiscal/ fatura e
documentação relativo ao domínio do contratante, através de Transferência Bancária.
6.2. É concedido um prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da protocolização da Nota Fiscal/Fatura
perante o município de Wanderlândia, para conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto.
6.3. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto e comprovada a
manutenção das exigências da habilitação, será paga diretamente em sua conta corrente, no prazo de
até 30 (trinta) dias, contado da data do atesto de conformidade da nota fiscal.
6.4. Na Nota Fiscal Fatura deverá conter obrigatoriamente o número da conta corrente e a agência
bancária.
7 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
7.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da Contratada:
a) Arcar com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte
(fretes), entrega, encargos sociais, tributos, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros
encargos que incidam direta ou indiretamente no fornecimento;
b) Trocar/substituir, reparar/corrigir, pelo prazo de até 02 (dois) dias, o bem caso venham a ser
recusadas no ato de recebimento;
c) Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e
municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência;
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d) Cumprir, às suas expensas, todas as condições que definam suas obrigações;
e) Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca dos bens adquiridos pela contratante
sem prévia autorização;
f) Prestar esclarecimentos solicitados e atender às reclamações formuladas, sujeitando-se a mais
ampla e irrestrita fiscalização, acompanhamento, controle e avaliação desta Administração,
através do servidor municipal responsável por acompanhar a entrega do objeto, fiscalizar a
execução e atestar o recebimento do objeto;
g) Responder integralmente por perdas e danos a que vier causar à Administração ou a terceiros em
razão de ação ou omissão dolosa ou culposa sua ou de seus prepostos, independentemente de
outras cominações ou penalidades legais a que estiver sujeita;
h) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração, através da Fiscalização, qualquer
anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
i)

Obrigar-se a manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
conforme art. 55, XIII, da Lei 8.666/93.

7.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são Obrigações da Contratante:
a) Exercer a fiscalização do objeto entregue, na forma prevista na Lei n° 8.666/1993, procedendo ao
atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias;
b) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigações dentro
dos prazos e condições estabelecidas no contrato;
c) Efetuar o pagamento dos bens entregues nas condições estabelecidas;
d) Rejeitar, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com as respectivas
especificações;
e) O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução do contrato,
ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto contratado, se a qualquer
tempo se verificar vícios ou defeitos;
f) Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto;
g) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas;
h) Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer
débitos de sua responsabilidade;
i)

Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

8 – DAS SANÇÕES ADMNISTRATIVAS
8.1. A(s) Empresa(s) poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) adiante, além das responsabilidades
por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas neste Termo de
Referência e sujeitando-se as sanções constantes no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e
87 da Lei n°. 8.666/93.
8.2. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso
do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de
correspondência com aviso de recebimento e após exauridas estas tentativas e não sendo localizado a
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empresa faltosa, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para tanto devidamente
notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de
sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.

Wanderlândia- TO, __ de _______ de ____
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
CNPJ n.º 20.549.460/0001-80
ANA CELIA MACENA BOTELHO DE SOUSA
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ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(CONFORME ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE WANDERLÂNDIA – TO
Processo Administrativo nº: 531/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 015/2022 - SRP
Tipo: Menor Preço por item.
Objeto: Registro de Preço para futura, eventual e parcelada Contratação de empresa especializada
para o Registro de Preços visando eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios para compor a
alimentação escolar da Rede Municipal de Ensino junto ao Secretaria Municipal de Educação de
Wanderlândia/TO

A empresa ____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº______________________,
sediada
___________________________,
por
legal o(a)

intermédio do
Sr(a)

seu

representante

______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº __________ SSP/____ e
CPF nº
______________________, DECLARA, sob as penas da lei, que a empresa está enquadrada como
(MICRO
EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) de acordo com as condições estabelecidas
no art. 3º da lei complementar 123/2006 e Decreto Federal nº 6.204/07.
Local e data

_______________________________________________
Assinatura do representante legal
CPF
Carimbo de CNPJ da empresa
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE WANDERLÂNDIA – TO
Processo Administrativo nº: 531/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 015/2022 - SRP
Tipo: Menor Preço por item.
Objeto: Registro de Preço para futura, eventual e parcelada Contratação de empresa especializada
para o Registro de Preços visando eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios para compor a
alimentação escolar da Rede Municipal de Ensino junto ao Secretaria Municipal de Educação de
Wanderlândia/TO

A empresa ____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº______________________,
sediada
___________________________,
por
legal o(a)

intermédio do
Sr(a)

seu

representante

______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº __________ SSP/____ e
CPF nº
______________________, DECLARA, para todos os efeitos legais, que reúne todos os requisitos de
habilitação exigidas no Edital, quanto às condições de qualificação jurídica, técnica e fiscal, bem
como de que está ciente e concorda com o disposto em Edital de Pregão Eletrônico nº 015/2022 do
Fundo Municipal de Educação de Wanderlândia e com as regras definidas no art. 30 da Lei n. 8.666/93,
no que couber.

Local e data

_______________________________________________
Assinatura do representante legal
CPF
Carimbo de CNPJ da empresa
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA SERVIDOR PÚBLICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE WANDERLÂNDIA – TO
Processo Administrativo nº: 531/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 015/2022 - SRP
Tipo: Menor Preço por item.
Objeto: Registro de Preço para futura, eventual e parcelada Contratação de empresa especializada
para o Registro de Preços visando eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios para compor a
alimentação escolar da Rede Municipal de Ensino junto ao Secretaria Municipal de Educação de
Wanderlândia/TO

A empresa ____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº______________________,
sediada
___________________________,
por
legal o(a)

intermédio do
Sr(a)

seu

representante

______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº __________ SSP/____ e
CPF nº
______________________, DECLARA, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro de pessoal,
servidores públicos da Prefeitura Municipal de Wanderlândia -TO exercendo funções técnicas,
comerciais, de ge-rência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art 9º da Lei
8666/93 e inciso X, da Lei Comple-mentar nº 04/90).
Por ser verdade, firmamos o presente para que surta seus legais efeitos.
Local e data

_______________________________________________
Assinatura do representante legal
CPF
Carimbo de CNPJ da empresa
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V, DA LEI Nº 8.666/93
E ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE WANDERLÂNDIA – TO
Processo Administrativo nº: 531/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 015/2022 - SRP
Tipo: Menor Preço por item.
Objeto: Registro de Preço para futura, eventual e parcelada Contratação de empresa especializada para
o Registro de Preços visando eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios para compor a
alimentação escolar da Rede Municipal de Ensino junto ao Secretaria Municipal de Educação de
Wanderlândia/TO.

A empresa ____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº______________________,
sediada
___________________________,
por
legal o(a)

intermédio do
Sr(a)

seu

representante

______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº __________ SSP/____ e
CPF nº
______________________, DECLARA para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93,
acrescido pela Lei 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis).
*Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (

).

_______________________________________________
Assinatura do representante legal
CPF
Carimbo de CNPJ da empresa
OBS.: - OBSERVAÇÃO: EM CASO AFIRMATIVO, ASSINALAR A RESSALVA ACIMA.
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO
(CONFORME O § 2º DO ART. 32 DA LEI Nº 8.666/93)
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE WANDERLÂNDIA – TO
Processo Administrativo nº: 531/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 015/2022 - SRP
Tipo: Menor Preço por item.
Objeto: Registro de Preço para futura, eventual e parcelada Contratação de empresa especializada
para o Registro de Preços visando eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios para compor a
alimentação escolar da Rede Municipal de Ensino junto ao Secretaria Municipal de Educação de
Wanderlândia/TO
A empresa ____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº______________________,
sediada
___________________________,
por
legal o(a)

intermédio do
Sr(a)

seu

representante

______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº __________ SSP/____ e
CPF nº
______________________, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no § 2º, do art. 32, da
Lei 8.666/93, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
processo lici-tatório, Pregão Eletrônico nº 015/2022 do Fundo Municipal de Educação de
Wanderlândia, Estado do Tocan-tins, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.
Local e data

_______________________________________________
Assinatura do representante legal
CPF
Carimbo de CNPJ da empresa
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ANEXO VII

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE WANDERLÂNDIA – TO
Processo Administrativo nº: 531/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 015/2022 - SRP
Tipo: Menor Preço por item.
Objeto: Registro de Preço para futura, eventual e parcelada Contratação de empresa especializada para
o Registro de Preços visando eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios para compor a
alimentação escolar da Rede Municipal de Ensino junto ao Secretaria Municipal de Educação de
Wanderlândia/TO.
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE:
CNPJ:
INSC. ESTADUAL:
ENDEREÇO:
CIDADE:
ESTADO:
TELEFONE:
E-MAIL:
INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO
Banco:
Agência:
Conta:
REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:
Nome / Nacionalidade / Estado Civil / RG / CPF
E-mail:
Telefone:
Planilha da Proposta:
ITEM

UN

QTD.

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

VLR. UN

VLR. TOTAL

Valor Global da Proposta: R$___________ (_________________________________________)

Validade da Proposta 60 (sessenta) dias;
A proposta de preços ajustada ao lance final deverá conter o valor numérico dos preços unitários e
totais, não podendo exceder o valor do lance final;
Quando da atualização da proposta de preço, o licitante deverá atualizar observando os valores
unitários e globais os quais deverão ser menores ou iguais aos valores máximos/referência
expressos no Termo de Refe-rência;
O preço proposto deve compreender todas as despesas concernentes ao fornecimento do (s)
material (is), bem como Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, entre outros, que
deverão correr totalmente por conta da Empresa vencedora;
Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e
prazos acima indi-cados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais
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estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;
Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao
presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de
órgão ou entida-de contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e
não possuímos em nosso qua-dro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa
pública ou de sociedade de economia mista;
Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para
licitar e con-tratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e
Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.
Declaramos que nossa proposta engloba todos os custos operacionais da atividade, incluindo
frete, seguros, tributos incidentes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas,
inclusive com serviços de tercei-ros, incidentes e necessários ao cumprimento integral do objeto
desta contratação, renunciando, na oportuni-dade, o direito de reivindicar custos adicionais.
Local e data

_______________________________________________
Assinatura do representante legal
CPF
Carimbo de CNPJ da empresa

Praça Antonio Neto das Flores nº 814 CEP 77.860.000 Centro Wanderlândia - TO
35

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA
CNPJ: 00.001.636/0001-58
_______________________________________________________________________________

ANEXO VIII
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE WANDERLÂNDIA – TO
Processo Administrativo nº: 531/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 015/2022 - SRP
Tipo: Menor Preço por item.
Objeto: Registro de Preço para futura, eventual e parcelada AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
WANDERLÂNDIA-TO.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº ____/2022
No dia __ de _____________ de ____, O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA com CNPJ n.º 20.549.460/0001-80 com sede na Praça Antônio Neto das Flores
nº814, CEP 77.7860-000, Centro, Wanderlândia, Estado do Tocantins, aqui representado pela Secretaria
Municipal de Educação Sra. ANA CELIA MACENA BOTELHO DE SOUSA, brasileira, casada,
exercendo o cargo de secretaria de educação, portadora do RG nº 123.026 SSP/TO e CPF Nº
663.465.841-20, residente e domiciliada a Avenida Sebastião Siqueira nº 1470 – centro – CEP 77860000, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) propos-ta(s)
da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):
Fornecedor: ___________________________________
CNPJ:
___________________________________
Endereço:
___________________________________
Cidade:
___________________________________
Telefone:
___________________________________
E-mail:
___________________________________
Representante: ___________________________________
ITEM

UN

QTD.

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

VLR. UN

VLR. TOTAL

Valor Global da Proposta: R$___________ (_________________________________________)

As especificações técnicas constantes do pregão em epígrafe, assim como todas as obrigações e
condições descritas no Edital e na Proposta de Preços integram esta Ata de Registro de Preços,
independentemente de transcrição.
A validade desta Ata de Registro de Preços é 12 (doze) meses, a contar do dia ___/___/_____.
A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
CNPJ n.º 20.549.460/0001-80
ANA CELIA MACENA BOTELHO DE SOUSA
CONTRATANTE
CONTRATADA
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