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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 48/2019 

SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS 
 

 
MUNICIPIO DE BOM RETIRO 
UASG: 988049 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 74/2019 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP 
Tipo de Licitação: Menor Preço. 
Forma de Julgamento: POR ITEM. 
Data e horário da sessão eletrônica do pregão: Dia 07/01/2020, às 08h30min. 
 

1. PREÂMBULO 

 
1.1. O Município de Bom Retiro, através do Prefeito Municipal de Bom Retiro/SC, torna 
público, para o conhecimento dos interessados, que às 08h30min do dia 07 de janeiro de 
2020, no seguinte endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, o pregoeiro e sua equipe de 
apoio, designados pela portaria nº 01/2019, realizarão a abertura do pregão eletrônico, 
objetivando o (a) Aquisição de gêneros alimentícios, para atender a demanda das 
Secretarias e Fundos municipais, conforme especificações do Termo de Referência e 
demais anexos, que será regido pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, 
Decreto nº 7.892/13, Decreto Federal nº 5.450/05 e Lei nº 123/06, todos com sua redação 
atual. 
 

2. OBJETO 

 
2.1. Aquisição de gêneros alimentícios, para atender a demanda das Secretarias e Fundos 
municipais. 
 

3. DAS RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
3.1. Encontram-se impedidos de participar do presente certame os interessados que estejam 
cumprindo as sanções dos incisos III e IV do Artigo 87 da Lei Federal n.º. 8.666/93, com 
suas alterações posteriores e que: 
- Estejam sob o regime de falência decretada ou concordatária, ou ainda, em regime de 
recuperação judicial ou extrajudicial; 
- Empresas que tenham sido punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar 
com o Município de Bom Retiro, tenham sido punidas com suspensão do direito de licitar ou 
contratar com qualquer outro órgão da Administração Pública ou declaradas inidôneas para 
licitar ou contratar com a Administração Pública. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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- Funcionem sob regime de consórcio ou grupo de empresas nacionais ou estrangeiras 
com subcontratação ou formas assemelhadas; 
- Entre cujos dirigentes, gerentes, acionistas ou detentoras de mais de 5% (cinco por 
cento) do capital com direito a voto ou controladores, responsáveis técnicos ou 
subcontratados, haja alguém que seja dirigente, funcionário ou servidor público municipal; 
3.2. Os impedimentos caso existentes deverão ser declarados pela empresa licitante, sob 
pena de responsabilidade administrativa e penais cabíveis, conforme legislação vigente; 
3.3. Serão considerados em condições de participar as empresas que fornecerem os 
elementos necessários à satisfação das exigências dos artigos 27 e 37 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 
4.1. Poderão participar do certame todos os interessados que atuem no ramo e atividade 
pertinente ao objeto da contratação, que preencherem as condições de credenciamento 
constantes deste Edital e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 
4.2. As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar do 
presente PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação até o 
terceiro dia útil a data do recebimento das propostas.  
4.3. A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meio de consulta ao 
Portal COMPRASNET, no ato da abertura do Pregão. 
 

5. DO CREDENCIAMENTO 

 
5.1. O licitante deverá se credenciar no sistema “PREGÃO ELETRÔNICO”, através do site 
www.comprasnet.gov.br. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de 
identificação e de senha pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (§ 1º 
Art. 3º do Decreto 5450/2005). 
5.2. 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 ao município de Bom Retiro, responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (§ 5º art. 3º, do Decreto 
5.450/2005). 
 

6. DO PROCEDIMENTO 

 
6.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro Oficial abrirá a sessão 

pública, no sistema eletrônico www.comprasnet.gov.br, com a divulgação das propostas de 

preço recebidas, as quais devem estar em perfeita consonância com as especificações e 

condições detalhadas no Termo de Referência, Anexo I, deste Edital de Pregão Eletrônico. 

http://www.comprasnet.gov.br./
http://www.comprasnet.gov.br./
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6.2. Incumbirá aos licitantes o acompanhamento das operações no sistema eletrônico 

www.comprasnet.gov.br durante a sessão pública deste Pregão Eletrônico e a 

responsabilidade pelos ônus decorrentes da perda de negócios pela inobservância das 

mensagens emitidas pelo sistema ou em razão de desconexão. 

6.3. Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente, 

por meio do provedor eletrônico. 

6.4. Os licitantes poderão, durante o horário fixado para recebimento de lances, oferecer 

lances sucessivos, com valores inferiores ao último por ele ofertado e registrado no sistema. 

6.5. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo o lance recebido 

e registrado em primeiro lugar pelo provedor. 

6.6. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, sendo vedada a 

identificação do detentor do lance. 

6.7. Será adotado para o envio de lances no presente Pregão Eletrônico o modo de disputa 

Aberto, onde os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, 

conforme o critério de julgamento adotado neste edital.  

6.7.1. Fica previsto o intervalo mínimo de diferença de valor de R$ 0,01 (um centavo) ou de 

0,01% (zero vírgula zero um por cento) entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 

lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.  

6.7.2. Neste modo de disputa, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez 

minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 

ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.  

6.7.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata este item, será de 

dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período 

de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.  

6.7.4. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida neste edital, a sessão 

pública será encerrada automaticamente.  

6.7.5. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o (a) Pregoeiro 

(a) poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de 

lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa. 

6.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico www.comprasnet.gov.br, 

contraposto diretamente ao licitante que tenha apresentado o menor lance, para que seja 

obtido preço melhor e assim decidir sobre sua aceitação. 

6.9. No caso de desconexão com o Pregoeiro Oficial, no decorrer da etapa competitiva deste 

Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para 

recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, 

sem prejuízo dos atos realizados. (§ 10 do Art. 24 do Decreto nº 5.450/2005). 

http://www.comprasnet.gov.br./
http://www.comprasnet.gov.br./
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6.9.1. Em havendo desconexão entre o Pregoeiro Oficial e os demais licitantes por tempo 

superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após 

comunicação expressa aos participantes, sendo que na retomada, os atos até então 

praticados serão considerados válidos. 

6.10. O Pregoeiro Oficial anunciará o licitante de melhor lance, imediatamente após o 

encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação 

e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor. 

6.11. Após aceitação da proposta, será verificada a regularidade cadastral do licitante de 

melhor lance, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, devendo, 

imediatamente, encaminhar via e-mail a documentação pertinente ao certame, no endereço 

compras@bomretiro.sc.gov.br.  

6.12. Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender 

às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta de lance subsequente, 

verificando sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, se for o caso, na ordem de 

classificação, e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta e/ou lance que 

atenda ao edital, podendo negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

6.13. Em sendo considerado habilitado, o licitante de menor lance será declarado vencedor. 

6.14. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 

informações relativas à sessão pública deste Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada 

no sistema eletrônico, sem prejuízo dos demais meios de publicidade existentes. 

6.15.. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Administração poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis 

para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas 

que redundaram na inabilitação ou na desclassificação. 

6.16. O resultado do julgamento do certame será publicado no Diário Oficial dos Municípios. 

6.17. Em até 02 horas, contados do encaminhamento via e-mail, conforme subitem 6.11 

deste Edital, o licitante deverá encaminhar os originais da documentação de habilitação, 

bem como, o original da proposta, devidamente assinada pelo representante legal, com os 

valores correspondentes ao lance final ofertado, conforme previsto no Termo de Referência - 

Anexo I, deste Edital.   

6.18. Antecedendo a contratação será realizada consulta ao Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores - SICAF, relativamente à situação da empresa vencedora, 

devendo o seu resultado ser impresso e juntado aos autos do processo. 

6.19. A licitante adjudicatária deverá retirar a Ata de Registro de Preços no prazo máximo de 

05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua disponibilização pelo setor competente. 

mailto:compras@bomretiro.sc.gov.br


 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO 

ESTADO DE SANTA CATARINA  

 

 

Endereço: Av. Major Generoso, 19 – Centro – Bom Retiro – SC  
Fone: 49 3277-0183 
E-mail: compras@bomretiro.sc.gov.br / licitacoespmbr@gmail.com  

6.20. Quando a licitante adjudicatária não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e 

nas condições estabelecidas, serão chamados os demais licitantes, na ordem de 

classificação. 

 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
7.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 
no sistema eletrônico www.comprasnet.gov.br, assumindo como firmes e verdadeiras 
suas propostas e lances (Inciso III, do Art. 13 do Decreto nº 5.450/2005). 
7.2. A Proposta de Preços contendo as especificações detalhadas do objeto ofertado deverá 
ser reformulada e enviada através do e-mail compras@bomretiro.sc.gov.br, após o 
encerramento da etapa de lances, atualizada, em conformidade com os lances 
eventualmente ofertados, com posterior encaminhamento do original, no prazo máximo de 
02 horas, contados a partir do encerramento da etapa de lances. 
7.3. A proposta de Preços deverá: 
7.3.1. Ser encaminhada com a descrição do objeto e preço cotado, até a data e horário 
marcado para abertura da sessão, exclusivamente por meio eletrônico, quando será 
encerrada automaticamente a fase de recebimento de propostas (Art. 21 do Decreto nº 
5.450/2005). 
7.3.2. Atender, integralmente, com descrição clara e inequívoca, o objeto do certame, 
contendo a marca do equipamento ofertado, de acordo com as especificações constantes 
no Termo de Referência, Anexo I, deste Edital; 
7.3.3. Conter indicação da Razão Social do proponente, endereço completo, telefone, fax e 
endereço eletrônico (e-mail); 
7.3.4. Conter, expressamente, claro que nos preços cotados estão incluídos todas as 
despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão 
Eletrônico, nada mais sendo lícito pleitear a esse título; 
7.3.5. Conter prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
data da abertura e apresentação; 
7.3.6.Constar preços atualizados, em conformidade com o último lance ofertado, em moeda 
corrente nacional, expressos em algarismo e por extenso, Termo de Referência, Anexo I, 
deste Edital; 
7.4. - Ocorrendo divergência entre os valores, prevalecerão os descritos por extenso. 
7.5.- A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da proponente, das 
condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos. 
7.6 -Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 
Edital e de seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis. 
7.7 - As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme estabelece o 
art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93. 
7.8 - A licitante poderá inserir em sua proposta o número do banco, agência e conta 
corrente, para a qual, deverá ser emitida a ordem bancária. 

http://www.comprasnet.gov.br./
mailto:compras@bomretiro.sc.gov.br
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8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E ETAPA DE LANCES 

 
8.1. O julgamento das propostas será realizado em conformidade com Art. 2º, § 2º, do 
Decreto nº 5.450/2005.  
8.2. Será considerada vencedora a licitante que apresentar o menor preço por item. 
8.3. Serão desclassificadas no julgamento: 
8.3.1. As propostas que não atendam às exigências deste Edital e seus anexos. 
8.4. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço 
ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes. 
8.5. Não se admitirá proposta que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatível com os preços de mercado, acrescido dos respectivos encargos, 
exceto quando se referir a equipamento de fabricação da própria licitante, para os quais ela 
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  
8.6. Não serão considerados motivos de inabilitação e/ou desclassificação, simples 
omissões ou irregularidades formais na proposta e/ou documentos, desde que sejam 
irrelevantes para o processamento da Licitação e não firam o direito das demais licitantes. 
8.7. No julgamento da habilitação e das propostas, 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. 
 

9. DA PREFERENCIA DE CONTRATAÇÃO DE ME E EPP 

 
9.1. Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, será assegurado, 
como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte. 
9.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores ao melhor preço. 
9.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas proceder-se-á da seguinte forma: 
a. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
b. Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, serão 
convocadas as remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.  
9.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “a” do subitem 9.3, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
9.5. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será convocada 
para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento 
dos lances, sob pena de preclusão.  
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9.6. O disposto no subitem 9.3 e suas alíneas somente se aplicarão quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
9.7. A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, de acordo com o art. 43 da Lei 
Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 
restrição.  
9.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a 
critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou 
parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa. 
9.7.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 9.7.1, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  
9.8. A empresa que não comprovar a condição de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, no ato de credenciamento, não terá direito aos benefícios concedidos pela Lei 
Complementar nº 123/2006. 
 

10. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
10.1. Será assegurado ao licitante cadastrado e habilitado, parcialmente, no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF o direito de apresentar o cadastro 
atualizado e regularizado. 
10.2. O licitante detentor de melhor lance, caso possua algum documento vencido no SICAF 
ou não possua cadastro no SICAF, deverá imediatamente encaminhar, via e-mail, no 
endereço compras@bomretiro.sc.gov.br, ao Município de Bom Retiro, e aos cuidados do 
Pregoeiro Oficial, a documentação que se segue: 
 Registro comercial, no caso de empresa individual, Ato Constitutivo (estatuto ou 
contrato social), acompanhado das alterações posteriores, no caso de inexistência de 
Contrato Consolidado, devidamente arquivado no Registro do Comércio, em se tratando de 
Sociedades Empresárias e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado da ata 
arquivada da assembleia da última eleição da diretoria, Registro do Ato Constitutivo, no caso 
de Sociedades Simples, acompanhado de alterações e prova de diretoria em exercício ou 
Decreto de Autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira; 
 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
 União (unificada); 
 Certidão Negativa de débito com a Fazenda Estadual; 

mailto:compras@bomretiro.sc.gov.br
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 Certidão Negativa de débito com a Fazenda Municipal; 
 Certificado de Regularidade de Situação (CRF), perante o Fundo de Garantia do 
 Tempo de Serviço (FGTS); 
 Certidão Negativa de Debito Trabalhista 
 Apresentação de pelo menos 01 um atestado fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado em nome da licitante, comprovando o fornecimento dos objetos licitados, 
compatíveis com o objeto deste certame. 
 Certidões negativas de falência ou concordata, recuperação judicial ou extrajudicial 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida 
no domicílio da pessoa física com no Máximo 60 dias de emissão; 
Obs.: Considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa 
Catarina, a partir de 1º/4/2019, a certidão de "Falência, Concordata e Recuperação 
Judicial" deverá ser solicitada tanto no sistema eproc quando no SAJ. As duas 
certidões deverão ser apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão 
validade. Para licitantes de outros estados, verificar na certidão a exigência de 
documentação complementar para validação. 
10.2.1. Declaração de não possuir em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos 
termos do Anexo do Decreto nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, Anexo III, deste Edital. 
10.2.2. Declaração de inexistência de fato impeditivo de sua habilitação, assinada por sócio, 
dirigente, proprietário ou procurador da licitante, devidamente identificado, nos termos do 
modelo constante do Anexo II, deste Edital.  
 
 

11. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 
11.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma 
imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar suas intenções de recorrer, 
quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões do 
recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentarem 
contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurados vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus 
interesses. 
11.2. Os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a manifestação prévia 
do licitante, durante a sessão pública, o encaminhamento de memorial e de eventuais 
contrarrazões pelos demais licitantes serão realizados exclusivamente no âmbito do sistema 
eletrônico, em formulários próprios; 
11.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recursos e adjudicação do objeto ao vencedor, também durante a sessão. 
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11.4. Os recursos serão recebidos, examinados e decididos pelo Pregoeiro Oficial e, quando 
mantida a sua decisão, encaminhado a autoridade superior competente para deliberação. 
11.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
superior competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.  
11.6. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
12.1 A recusa do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo 
estabelecido pelo CONTRATANTE, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total da 
Ata caracterizam descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das 
seguintes sanções pelo CONTRATANTE: 
12.1.1 advertência; 
12.1.2 multa; 
12.1.3 10% (dez por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 
fornecimento não realizado; 
12.1.4 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne 
impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das 
especificações contratadas; 
12.1.5 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, de acordo com os prazos estabelecidos no art. 87 da Lei nº 8.666/93 
12.1.6 declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração de acordo 
com os prazos estabelecidos no art. 87 da Lei nº 8.666/93 
12.2 São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das 
obrigações contratuais: 
12.2.1 não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra 
prevista em contrato ou instrumento equivalente; 
12.2.2 retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço ou 
de suas parcelas; 
12.2.3 paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia 
comunicação à Administração Pública Municipal; 
12.2.4 entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada 
para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse; 
12.2.5 alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; 
12.2.6 prestação de serviço de baixa qualidade. 
12.3 A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas 
no item 12.1. 
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12.4 A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos eventualmente 
devidos pela CONTRATADA. 
12.5 As sanções relacionadas nos itens 12.1.3 e 12.1.4 também poderão ser aplicadas 
àquele que: 
12.5.1 deixar de apresentar documentação exigida para o certame; 
12.5.2 apresentar declaração ou documentação falsa; 
12.5.3 ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação; 
12.5.4 não mantiver a proposta; 
12.5.5 falhar ou fraudar a execução do futuro contrato; 
12.5.6 comportar-se de modo inidôneo; 
12.5.7 cometer fraude fiscal. 
 

13. DO FORNECIMENTO  

 
13.1. Os fornecedores sempre que solicitado deverão apresentar laudo técnico dos produtos 
ou serviços, de acordo com o estabelecido na licitação, podendo ser solicitado AMOSTRA 
de produtos que acharem pertinente. 
13.2 A licitante vencedora deverá comprovar, no momento da entrega do material ou da 
prestação dos serviços, a identidade e a qualidade de cada produto ou serviço, se solicitado. 
13.3 Todos os itens deverão atender, rigorosamente, as especificações constantes da 
proposta. A entrega fora das especificações implicará na recusa por parte da Secretaria 
Municipal, que os colocará à disposição da contratada para substituição, às suas expensas, 
no prazo de 05 (cinco) dias corridos.  
13.4. O objeto desta licitação deverá ser entregue no endereço da respectiva secretaria 
solicitante a compra, sob pena de sanções administrativas, no horário das 8h às 12h das 
13:30h às 17:30h, conforme endereços abaixo: 
 
Gabinete do Prefeito Av. Major Generoso, 19 - Centro 
Secretaria Municipal de Administração e Fazenda Av. Major Generoso, 19 - Centro 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte Av. 24 de Outubro, 145 - Centro 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente Rua Frontino Vieira de Souza, 30 

- Centro 
Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços 
Urbanos 

Av. Henrique Eduardo Boell, 925 
– Bela Vista 

Secretaria Municipal de Industria, Comercio e Turismo Av 24 de Outubro, (Jardim) - 
Centro 

Fundo de Reequipamento dos Bombeiros Militares Av. Henrique Eduardo Boell, 255 
– Centro  

Fundo Municipal de Saúde Av. Major Generoso, 227 - Centro 
Fundo Municipal de Assistência Social  Av. Major Generoso, 227, Fundos 

– Centro 
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13.5. Prazo de entrega dos produtos: deverá ser de 05 dias úteis, contados a partir do 
recebimento pelo fornecedor do pedido de fornecimento. Caso a empresa não possa 
entregar os produtos ou fornecer o serviço dentro do prazo exigido, deverá emitir uma ordem 
de estorno para o Setor de Licitações, solicitando o estorno de determinado produto, ou 
documento justificando a falta do mesmo ou o atraso da entrega. Se a empresa não se 
manifestar, estará sujeito as penalidades previstas. 
13.6. Quando houver no pedido de fornecimento mais de uma fonte de recursos, deverá ser 
emitida uma nota fiscal para cada nota de empenho, respectivamente. 
13.7. Na Nota Fiscal deverá constar o nome da respectiva Secretaria, o endereço, CNPJ 
respectivo, número do Processo, da Nota de Empenho ou Autorização de 
Fornecimento, o número da agência e da conta corrente da empresa, e nos casos de 
serviços para veículos da Frota Municipal, a placa do respectivo veículo, para a 
efetivação do pagamento. 
13.8. O recebimento e a conferência serão efetuados por funcionário designado da 
secretaria responsável, nos termos do artigo 73, inciso II, da Lei Federal n.º 8666/93. Poderá 
a Secretaria Municipal recusar os produtos ou serviços que não satisfaçam as 
especificações ou apresentem qualquer vício comunicado o fato ao fornecedor e glosando o 
correspondente valor. 
13.9. A Administração fica facultado adquirir a quantidade total solicitada no objeto, sendo 
lhe facultada adquirir apenas a quantidade necessária para os fins a que se destina, sem 
haver pedido mínimo exigido pelo fornecedor.  
 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
14.1. Efetuado o fornecimento e atendidos os requisitos, a empresa deverá encaminhar a 
Nota Fiscal para conferência da secretaria solicitante, e a Secretaria Municipal encaminhará 
a Nota Fiscal à Secretaria Municipal de Administração e Fazenda para o pagamento em até 
30 (trinta) dias, obedecida a ordem cronológica de sua exigibilidade. No caso de entrega 
parcial de itens, o pagamento será efetuado somente quando houver a liquidação total do 
empenho. 
14.2. Os pagamentos serão realizados apenas via transferência bancária ou cheque, e 
a contratada deverá fornecer nº de conta corrente, preferencialmente, em agência do 
Banco do Brasil para pagamentos devidos.  
14.3. O Município não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou obrigações 
vinculadas à legislação trabalhista, tributárias ou securitárias decorrentes da execução do 
presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à 
Contratada. 
 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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15.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão. A petição poderá ser encaminhada administrativamente, via ofício 
ou e-mail, dirigida a Pregoeira, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da 
sessão pública. 
15.2. As respostas a tais esclarecimentos serão encaminhadas via e-mail e caberá ao 
pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
15.3. Qualquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação 
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
15.4. O vencedor deverá, durante a execução contratual, manter as condições de habilitação 
apresentada na licitação. 
15.5. O edital completo estará disponível no website oficial: www.bomretiro.sc.gov.br, site 
www.comprasnet.gov.br e informações poderão ser obtidas no Setor de Licitações na sede 
da Prefeitura Municipal de Bom Retiro/SC, sito na Av. Major Generoso, 19 – Centro – Bom 
Retiro/SC, onde serão prestados todos os esclarecimentos necessários pelos interessados 
neste Pregão, estando disponível para atendimento nos dias úteis, das 8:00 às 12:00 horas 
e das 13:30 às 17:30 horas, pelo fone: (49) 3277-0183 e pelo e-mail 
compras@bomretiro.sc.gov.br. 
 

16. DO FORO 

 
16.1. Fica eleito o foro da Comarca de Bom Retiro/SC para quaisquer questões oriundas ou 
relativas à aplicação desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa. 
 

17. DOS ANEXOS DO EDITAL 

 
17.1 - Segue anexos ao Edital como parte integrante do mesmo: 
17.1.1- Anexo I - Termo de Referência; 
17.1.2- Anexo II - Declaração de cumprimento das condições de habilitação; 
17.1.6 – Anexo III – Declaração de Inexistência de Empregados Menores;  
17.1.7 – Anexo IV - Modelo Minuta do Contrato. 
 

18. CASOS OMISSOS 

 
18.1. Os casos omissos no presente Edital serão solucionados pela Legislação vigente e 
pela Pregoeira. 
 

Bom Retiro/SC, 13 de dezembro de 2019. 

 

Everaldo Capistrano da Cunha 

Prefeito Municipal

http://www.bomretiro.sc.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
mailto:compras@bomretiro.sc.gov.br
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ANEXO I  

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2019  

 
TERMO DE REFERENCIA 

 
 

1. PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTO MÁXIMO: 

 
1.1. A planilha de custos foi elaborada com base em orçamentos realizados com empresas 
que atuam no ramo, atas de processos licitatórios realizados anteriormente e em processos 
licitatórios realizados por órgãos da administração pública. 
 
 
Item  Quant. Unid. Descrição Valor unit. Valor total 

1 1000 Pacote Achocolatado em pó. Ingredientes: 
açúcar, cacau em pó solúvel, 
maltodextrina, sore de leite, vitaminas, 
lecitina de soja, aromatizantes. 
Umidade máxima de 1,5%. 
Embalagem íntegra: sacos de 
polietileno, atóxico, resistente, 
termossoldado, não deve conter glúten 
e nem lactose. Embalagem: Pacotes 
de 1 Kg.  

 R$     8,92   R$   8.916,67  

2 200 Pacote Açúcar baunilha: aditivo alimentar 
constituído de açúcar refinado 
aromatizado com baunilha. 
Embalagem: Pacote de 40gr. 

 R$     4,75   R$       949,00  

3 60 Pacote Açúcar mascavo. Embalagem: pacote 
de 1 kg. 

 R$   11,57   R$       693,90  

4 1000 Pacote Açúcar Refinado. Produto processado 
de cana-de-açúcar com moagem 
refinada, amorfo, isento de 
fermentações, de matéria terrosa, de 
parasitas e detritos animais ou 
vegetais, tendo aspecto próprio e 
sabor doce. Deve constar no rótulo: 
“Açúcar refinado especial”. 
Embalagem íntegra: sacos de 
polietileno leitoso ou transparente. 
Data de Fabricação; máximo de 30 

 R$   12,50   R$ 12.503,33  
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dias anteriores ao ato da entrega. 
Embalagem: Pacotes de 5 Kg. 

5 200 Fardo Água Mineral S/ Gás. Características: 
Acondicionada em garrafa tipo pet, 
tampa com rosca e lacre. Suas 
condições deverão estar de acordo 
com o DEC. 3029 de 16/04/99 e RDC 
n°274, de 22/09/2005 e suas 
alterações posteriores. Embalagem 
apresentando Lote, data de fabricação 
e validade do produto. Validade 
mínima de um ano, sendo que o 
produto deverá ser entregue com no 
mínimo 10 meses até a sua validade. 
Embalagem: 12 garrafas de 500ml. 

 R$   13,12   R$   2.624,00  

6 500 Bombona  Água mineral sem gás, potável, não 
gasosa, oriunda de fonte hipotermal, 
que apresente laudo de análise do 
órgão competente. Embalagem: 
Vasilhame lacrado de 20 (vinte) litros. 

 R$   10,00   R$   4.997,50  

7 200 Pacote  Alho nobre, especial, classe 6. Devem 
estar bem desenvolvidos, com o 
tamanho, aroma, sabor e cor próprios 
da espécie, inteiro e sadio. 
Embalagem: pacotes com 200 gr. 

 R$     4,65   R$       929,33  

8 400 Pacote Amendoim: cru, sem pele. Grupo 
Descascado, subgrupo selecionado e 
catado a mão (HPS), Classe médio, 
Subclasse Vermelho e Tipo 1. Portaria 
nº 147 de 14/07/87. Embalagem: 
pacotes de 500g.  

 R$     4,25   R$   1.701,33  
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9 200 Pacote Amido de milho. Fabricado a partir de 
matérias primas sãs e limpas, isentas 
de matéria terrosa e parasitas, isento 
de umidade, fermentação e ranço. Sob 
a forma de pó deverá produzir ligeira 
crepitação quando comprimido entre 
os dedos. Ingrediente: amido de milho. 
Embalagem primária: Sacos de 
polietileno atóxico, leitoso, resistente, 
termossoldado. Não deve conter 
glúten. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínima de 06 
(seis) meses a partir da data de 
entrega. Resolução CNNPA nº 12, de 
1978. Data de Fabricação: Máximo de 
30 dias anteriores ao ato da entrega. 
Embalagem: pacotes de 1kg. 

 R$     4,49   R$       898,00  

10 400 Pacote Arroz branco. Arroz agulhinha 
beneficiado, descascado, polido, tipo 
1, longo fino. Umidade máxima de 
14%. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto, validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da 
data de entrega. De acordo com a 
resolução 12/78 da CNNPA. 
Embalagens íntegras, em sacos de 
polietileno transparente e atóxicos 
limpos, não violados, resistentes.  
Embalagem: pacotes de 5kg.  

 R$   13,15   R$   5.260,00  

11 800 Pacote Arroz parabolizado. Arroz beneficiado, 
Tipo 1, longo, constituídos de graus 
inteiros, com teor de unidade máxima 
15%, isento de sujidades e materiais 
estranhos. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de 

 R$   12,13   R$   9.704,00  
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lote, quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínima de 06 
(seis) meses a partir da data de 
entrega. De acordo com a resolução 
12/78 da CNNPA. Embalagem: 
pacotes de 5Kg.  

12 30 Caixa  Aveia em flocos finos. Embalagem: 
pacotes de 500g. 

 R$     6,15   R$       184,40  

13 100 Pacote Batata Palha extrafina tradicional. 
Embalagem: pacotes de 500g.  

 R$   12,34   R$   1.233,50  

14 600 Unid. Bebida láctea fermentada com polpa 
de morango. Embalagem: pacotes de 
1lt. 

 R$     4,08   R$   2.446,50  

15 2000 Pacote Biscoito doce, tipo Maria. Embalagem 
integra de polipropileno, com data de 
fabricação máxima de 30 dias 
anteriores ao ato de entrega. 
Embalagem: pacotes de no mínimo 
400g.   

 R$     4,67   R$   9.343,33  

16 1200 Pacote Biscoito salgado integral. Ingredientes: 
Farinha de trigo, farinha de trigo 
integral, gordura vegetal, extrato de 
malte, açúcar, invertido, sal refinado, 
fermento biológico, estabilizante 
lecitina de soja, fermento químico 
(bicarbonato de sódio) e regulador de 
acidez (ácido lático). Umidade máxima 
de 8% e lipídios mínimos de 10%. 
Deve constar na embalagem: “0% 
gordura trans.”. Embalagem primária: 
em polipropileno. Data de Fabricação: 
Máximo de 30 dias anteriores ao ato 
da entrega. Embalagem: pacotes de 
no mínimo 400g.  

 R$     5,26   R$   6.312,00  
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17 100  Pacote Bombom C/Recheio Cremoso 1kg. 
Apresentação: Pacote contendo 1kg. A 
embalagem primária deve ser 
aluminizada envolvendo o bombom e 
a secundária com plástico resistente e 
atóxico. Características: Bombom com 
recheio cremoso, com camada 
crocante de wafer, coberto com 
chocolate ao leite, peso de 
aproximadamente 21,5g cada, 
contendo como ingredientes principais: 
açúcar, gordura vegetal, farinha de 
trigo enriquecido com ferro e ácido 
fólico, massa de cacau, castanha de 
caju, soro de leite em pó, farinha de 
soja integral, amendoim, leite em pó 
integral, sal, óleo de soja, cacau em 
pó, extrato de malte e emulsificantes. 
Validade mínima de 6 meses a partir 
da data de entrega. 

 R$   29,39   R$   2.938,67  

18 1500 Pacote Café em pó torrado e moído. Café em 
pó, homogêneo, torrado e moído, tipo 
extraforte, embalado a vácuo. 
Embalagem primária: Pacotes 
aluminizados ou metalizados em puro 
vácuo, com no máximo 10% em peso 
de grãos com defeitos pretos, verdes 
ou ardidos (PVA) e ausente de grãos 
fermentados, gosto predominante de 
café arábico. O produto deve estar em 
conformidade com a resolução 277 de 
22/09/2005 da Agencia Nacional De 
Vigilância Sanitária do MS e Instrução 
Normativa nº 8 de 11/07/03 do 
Ministério da Agricultura Pecuária e 
Abastecimento. Categoria de 
qualidade do café tradicional; 
qualidade global do café com nota 
igual ou superior a 6,0; cor castanho 
claro a moderado escuro, aroma e 
sabor intensos, acidez baixa a 
moderada. Validade mínima de 10 
meses na data de entrega. 
Embalagem: pacotes de 500g.  

 R$   10,29   R$ 15.438,75  



 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO 

ESTADO DE SANTA CATARINA  

 

 

Endereço: Av. Major Generoso, 19 – Centro – Bom Retiro – SC  
Fone: 49 3277-0183 
E-mail: compras@bomretiro.sc.gov.br / licitacoespmbr@gmail.com  

19 200 Caixa  Caldo de galinha. Ingredientes: Sal 
refinado, amido de milho, óleo vegetal 
refinado, estabilizante lecitina de soja, 
glutamato monossódico, vegetais 
desidratados, aromatizada e corante 
natural de cúrcuma. Não deve conter 
glúten. Embalagem: caixa com 6 
tabletes. 

 R$     1,56   R$       311,33  

20 100 Pacote Canela em pó. Canela proveniente de 
cascas sãs, limpas e secas, em forma 
de pó fino, acondicionado em saco de 
polietileno, íntegro, atóxico, resistente, 
vedado hermeticamente e limpo. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, número 
do lote data de fabricação, data de 
validade, quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da 
data de entrega na unidade 
requisitante. De acordo com a RDC 
n°276/2005. Embalagem: pacote com 
no mínimo 40g. 

 R$     2,98   R$       298,00  

21 200 Pacote Canjica de cor branca. Prazo validade: 
mínima 4 meses da data de entrega. 
Data de fabricação: máximo 30 dias 
anteriores a data de entrega. 
Embalagem: pacotes de 500g. 

 R$     3,11   R$       621,33  

22 600 Pacote Canjiquinha de milho, quirera, de cor 
amarela, fina, livre de umidade e com 
sabor e odor característicos. Prazo 
validade: mínima 4 meses da data de 
entrega. Data de fabricação: máximo 
30 dias anteriores a data de entrega. 
Embalagem: pacotes de 500g. 

 R$     2,87   R$   1.724,00  
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23 2000 Kg Carne bovina tipo patinho, sem osso, 
entregue em iscas ou cubos 
congelados em embalagens atóxicas 
transparentes resistentes, embalado a 
vácuo. Características: Deve constar 
impresso na embalagem o selo de 
registro de inspeção devidamente 
identificados com rótulo impresso ou 
etiqueta adesiva, de acordo com a 
legislação vigente. Carne bovina 
(patinho), proveniente de animais 
sadios e abatidos sob inspeção 
veterinária; Isenta de tecidos inferiores 
como ossos, nervos, tendões, pele, 
sebo e aponevroses, com cor e odor 
característico. Teor de gordura 
máximo de 5 % (cinco por cento). 
Produto com validade igual ou superior 
a 90 dias a contar da data de entrega. 
Embalagem: pacote de 01kg. 

 R$   24,30   R$ 48.600,00  

24 2000  Kg Carne bovina em bife, tipo coxão mole, 
entregue em bifes sem capa, em 
embalagens atóxicas transparentes 
resistentes. Características: 
Proveniente da espécie bovina 
abatidos sob inspeção veterinária. 
Sem osso, contendo no máximo 10% 
de gordura, isenta de cartilagem. O 
produto deverá estar em embalagem 
plástica, flexível, atóxica, resistente, 
rotulado com o nome e endereço do 
abatedouro, constando 
obrigatoriamente o registro no SIF; 
identificação completa do produto, 
data de fabricação, prazo de validade 
e prazo máximo de consumo, 
temperatura de estocagem, peso 
líquido e condições de 
armazenamento. Embalagem: pacotes 
de 1kg. 

 R$   23,06   R$ 46.120,00  
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25 3000 Kg Carne bovina moída (MÚSCULO), 
congelada, sem osso, limpa, sem 
nervos, tendões, pele, sebo e 
aponevroses, homogeneizada, não 
amolecida nem pegajosa cor: própria 
da espécie, sem manchas 
esverdeadas ou pardacentas, odor: 
próprio tipo de corte: característico da 
peça conforme o padrão descrito na 
Portaria n° 5 de 8/11/88 e publicada 
no D.O.U. de 18/11/88, Seção I. 
embalada em saco plástico 
transparente e atóxico, limpo, não 
violado, resistente, que garanta a 
integridade do produto até o momento 
do consumo, acondicionado em caixas 
lacradas. Serão adotados os critérios e 
padrões estabelecidos na Resolução 
RDC n°.12, 02/01/01, ANVISA/MS, 
Anexo I, Grupo 5. Item publicada no 
D.O.U. Seção I em 10/01/01. 
Percentual máximo de gordura: 10%. 
A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, número de 
lote, data de validade, quantidade do 
produto, número do registro no 
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. O 
produto deverá apresentar validade 
mínima de 20 (vinte) dias a partir da 
data de entrega na unidade 
requisitante. Embalagem: pacotes de 
1kg. 

 R$   14,72   R$ 44.167,50  

26 100 Pacote Cereal de milho, tipo sucrilhos. 
Embalagem: pacotes de 500g.   

 R$     8,40   R$       840,00  

27 180 Caixa Chá sabores diversos. Embalagem: 
caixa com 10 unid. 

 R$     2,78   R$       500,04  

28 200 Pacote Coco ralado. Sem açúcar. Produto 
obtido do fruto do coqueiro (Cocos 
nucifera), por processo tecnológico 
adequado e separado parcialmente da 
emulsão óleo/água (leite de coco) por 
processos mecânicos. Data de 

 R$     3,76   R$       751,00  



 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO 

ESTADO DE SANTA CATARINA  

 

 

Endereço: Av. Major Generoso, 19 – Centro – Bom Retiro – SC  
Fone: 49 3277-0183 
E-mail: compras@bomretiro.sc.gov.br / licitacoespmbr@gmail.com  

fabricação: máximo 30 dias anteriores 
da data de entrega. Embalagem: 
pacotes de 100g. 

29 1000 Pacote Colorau. Produto obtido do pó do 
urucum com a mistura de fubá ou 
farinha de mandioca. Pó fino, de 
coloração avermelhada, deve estar 
sem a presença de sujidade ou 
matérias estranhas. Embalagem 
primária: Saco de polietileno atóxico, 
resistente, termossoldado. 
Observação: Deve ser isento de 
glúten. Deverá conter a validade de no 
mínimo 06 a 01 ano, com dizeres de 
rotulagem, data de fabricação. 
Registro no MS. De acordo com a 
RDC n°276/2005. Data de Fabricação: 
Máximo de 30 dias anteriores ao ato 
da entrega.  Embalagem: pacotes de 
100g.  

 R$     4,82   R$   4.820,00  

30 4000 Pacote Coxa e sobrecoxa de frango. Cortes 
congelados de frango, livre de 
parasitos e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou 
encobrir alguma alteração, odor e 
sabor próprios em saco plástico 
transparente e atóxico, limpo, não 
violado, resistente, que garanta a 
integridade do produto. Não deve 
conter adição de água para 
congelamento. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação, procedência, número de 
lote, quantidade do produto, número 
do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 
(trinta) dias a partir da data de entrega.  
Embalagem: pacotes de 1kg. 

 R$     7,09   R$ 28.368,00  
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31 100 Pacote Cravo da índia. Constituídos por 
botões florais sãos, secos e limpos, 
acondicionado em saco de polietileno, 
íntegro, atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação e procedência, número 
do lote data de fabricação, quantidade 
do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data de entrega na 
unidade. De acordo com a RDC 
n°276/2005.  Embalagem: pacotes de 
no mínimo 10g.  

 R$     4,09   R$       409,33  

32 300 Unid.  Creme de Leite UHT homogeneizado, 
consistente e leve, com no máximo 
17% de gordura. Embalagem: unid. de 
200g. 

 R$     2,88   R$       862,80  

33 600 Pote  Doce de frutas, vários sabores. 
Ingredientes: polpa de frutas, açúcar, 
glucose, pectina. Embalagem: potes 
de polietileno com tampa 
hermeticamente fechada com lacre de 
proteção, intacta. Prazo de validade: 
mínima 5 meses da data de entrega. 
Data de fabricação: Máximo 30 dias 
anteriores da data de entrega. 
Embalagem: pote de 400g. 

 R$     5,01   R$   3.008,00  

34 700 Pote  Doce de leite.  Embalagem: Potes de 
polietileno com tampa hermeticamente 
fechada com lacre de proteção, 
intacta. Prazo de validade: mínima 5 
meses da data de entrega. Data de 
fabricação: Máximo 30 dias anteriores 
da data de entrega. Embalagem: pote 
de 1kg. 

 R$   10,51   R$   7.353,50  

35 300 Pacote Erva mate para chimarrão, tipo 
tradicional. Características: Tipo PN1 
(mín 70% de folhas), sem açucar. 
Embalagem intacta contendo 
informações do produto, marca do 
fabricante e data da fabricação. 
Embalagem: Pacote de 500g 

 R$     7,23   R$   2.169,00  

36 100 Unid.  Ervilha em conserva. Embalagem:  R$     2,10   R$       210,00  
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pacotes de 300g.   
37 100 Unid.  Extrato de tomate. Produto 

industrializado preparado com tomate, 
açúcar e sal; isento de peles e 
sementes, com teor de sódio máximo 
de 135mg em porção de 30g. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
informações nutricionais, número de 
lote, data de validade, quantidade do 
produto. Deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da 
data de entrega. Data de Fabricação: 
Máximo de 30 dias anteriores ao ato 
da entrega. Embalagem: pacote com 
no mínimo 1kg. 

 R$     6,67   R$       667,00  

38 100 Unid.  Farinha de aveia. Produto obtido pela 
moagem de semente de aveia 
beneficiada, umidade máxima 12%. 
Data de Fabricação: Máximo de 30 
dias anteriores ao ato da entrega. 
Embalagem: pacotes de no mínimo 
200g. 

 R$     4,17   R$       417,00  

39 400 Pacote Farinha de mandioca, fina, branca, 
crua, embalada em pacotes plásticos, 
transparentes, limpos, não violados, 
resistentes, acondicionados em fardos. 
A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínima de 05 
(cinco) meses a partir da data de 
entrega. De acordo com a resolução 
12/78 da CNNPA.  Embalagem: 
pacotes de 1kg.  

 R$     5,48   R$   2.192,00  

40 800 Pacote Farinha de milho. Fubá fino. Produto 
100% natural, sem glúten. Resultante 
da moagem do milho. Isento de 
resíduos, impurezas, bolor e odor não 
característico. Embalagem primária: 
Sacos de polietileno transparente, 

 R$     2,81   R$   2.248,00  
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termossoldado, ou papel devidamente 
lacrado. Data de Fabricação: Máximo 
de 30 dias anteriores ao ato da 
entrega. Embalagem: pacotes de 1kg. 

41 100  Pacote Farinha de Rosca. Características: 
Enriquecida com ferro e ácido fólico. 
Embalagem intacta contendo 
informações do produto, marca do 
fabricante, data da fabricação e 
validade. Produto com validade igual 
ou superior a 90 dias a contar da data 
de entrega. Embalagem de 500gr. 

 R$     7,99   R$       798,50  

42 100 Pacote Farinha de trigo integral, com alto teor 
de fibras. Embalagem: pacotes de 1kg.  

 R$     4,21   R$       421,25  

43 1000 Pacote Farinha de trigo: especial, sem 
fermento, Tipo 1, enriquecido com 
ferro e ácido fólico, segundo 
Resolução nº 344 - 13/12/02. Deverá 
ser fabricada a partir de grãos de trigo 
sãos e limpos, isentos de matéria 
terrosa. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 
70 (setenta) dias a partir da data de 
entrega de acordo com a resolução 
12/78 da cnnpa. Data de Fabricação: 
Máximo de 30 dias anteriores ao ato 
da entrega.  Embalagem: pacotes de 
5kg.  

 R$   12,01   R$ 12.008,00  
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44 400 Unid.  Farinha Láctea. Alimento a base de 
farinha de trigo enriquecida com ferro 
e ácido fólico, açúcar, amido, sais 
minerais, vitaminas, sal e aveia, 
acondicionado em recipiente íntegro, 
resistente, vedado hermeticamente e 
limpo. A embalagem deverá conter 
externamente, os dados de 
identificação e procedência, 
informações nutricionais, número de 
lote, data de validade, quantidade do 
produto, número de registro, deverá 
apresentar validade mínima de 10 
(dez) meses a partir da data de 
entrega. Resolução CNNPA nº 12, de 
1978. Data de Fabricação: Máximo de 
30 dias anteriores ao ato da entrega. 
Embalagem: pacotes de 400g.   

 R$   11,05   R$   4.420,00  

45 500 Unid. Fermento biológico, granulado, seco, 
instantâneo, 100% natural. No rótulo 
deve constar as denominações: 
"Fermento Biológico Seco" e 
"Conservar em lugar fresco e seco”. 
De acordo com a Resolução - CNNPA 
nº 38, de 1977.. Data de Fabricação: 
Máximo de 30 dias anteriores ao ato 
da entrega. Embalagem: Embalado à 
vácuo em latas ou pacotes 
aluminizados com no mínimo 500g. 

 R$     6,10   R$   3.047,50  
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46 700 Unid.  Fermento químico em pó. Formado de 
substâncias químicas que, pela 
influência do calor e/ou da umidade, 
produz desprendimento gasoso capaz 
de expandir massas elaboradas com 
farinhas, amidos ou féculas, 
aumentando-lhes o volume e a 
porosidade. No rótulo deve constar as 
denominações "Fermento Químico" e 
"Conservar em lugar fresco e seco". 
Ingredientes: Amido de milho ou fécula 
de mandioca, fosfato monocálcico, 
bicarbonato de sódio e carbonato de 
cálcio. Deve ser isento de glúten. Com 
dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do 
produto. Deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da 
data de entrega. Resolução - CNNPA 
nº 38, de 1977. Data de Fabricação: 
Máximo de 30 dias anteriores ao ato 
da entrega. Embalagem: pacotes de 
no mínimo 100g. 

 R$     4,74   R$   3.318,00  

47 2000 Pacote Filezinho Sassami de frango sem pele 
e sem osso. Apresentação: Valor em 
quilo, entregue congelado, em 
embalagens transparentes resistentes 
de 01 a 05Kg. Características: 
Embalagem contendo o local de 
origem do produto, peso, data de 
embalagem, data de vencimento e 
lote. Produto sem qualquer tipo de 
tempero, rotulado de acordo com a 
legislação vigente, com o nome e 
endereço do abatedouro, e registro no 
SIF. Produto com validade igual ou 
superior a 90 dias a contar da data de 
entrega.  

 R$   11,23   R$ 22.460,00  

48 300 Unid.  Gelatina. Pó para o preparo de 
gelatina comestível de diversos 
sabores. Produto obtido da extração 
natural do couro bovino. Observação: 

 R$     1,17   R$       351,00  
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Deve ser isento de glúten. Embalagem 
primária com identificação do produto, 
especificação dos ingredientes, 
informação nutricional, marca do 
fabricante e informações do mesmo, 
prazo de validade, peso líquido e 
rotulagem de acordo com a legislação. 
Prazo validade: mínima 12 meses. 
Data de fabricação: máximo 30 dias 
anteriores a data de entrega. 
Embalagem: pacotes de no mínimo 
25g. 

49 100 Unid.  Granola, mistura de cereais com mel, 
uva passas e demais ingredientes. 
Validade de 2 meses a partir da data 
de entrega. Embalagem: pacotes de 
500g. 

 R$   15,23   R$   1.523,00  

50 300 Unid. Leite condensado, integral e adoçado. 
Embalagem: pacotes de no mínimo 
395g. 

 R$     4,05   R$   1.215,00  

51 100 Unid.  Leite em pó integral. Instantâneo, 
contendo no mínimo 25% de proteína 
e máximo de 27% de lipídios. Umidade 
máxima de 3,5%. Somente será aceito 
produto de origem nacional (IN nº 11 
de 09/09/1999 - MAA). Embalagem: 
Sacos de poliéster metalizado, 
termossoldado. Data de Fabricação: 
Máximo de 30 dias anteriores ao ato 
da entrega. Embalagem: pacotes de 
500g. 

 R$     9,39   R$       938,67  
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52 20000 Unid. Leite integral LONGA VIDA (UHT): 
leite homogeneizado, com teor de 
gordura igual a 3%, submetido a um 
processo térmico de esterilização e 
envasado sob condições assépticas 
em embalagens estéreis e 
hermeticamente fechadas, com 
rotulagem regulamentada, data de 
fabricação e prazo de validade, 
informações dos ingredientes e 
composição nutricional. - Registro no 
MA. Data de Fabricação: Máximo de 
30 dias anteriores ao ato da entrega. 
Prazo de validade: mínimo 4 meses. 
Embalagem Tetra Pak, contendo 1 
litro.  

 R$     3,11   R$ 62.200,00  

53 300 Pacote Lentilha seca tipo 1, isento de matéria 
terrosa, de parasitas, de detritos 
animais ou vegetais, pedaços de grãos 
ardidos, brotados, chochos, imaturos, 
manchados, chuvados, mofados, 
carunchados e descoloridos que 
prejudiquem sua aparência e 
qualidade, produção de última safra. 
Embalagem: Pacote de 500g. 

 R$     5,87   R$   1.761,75  

54 50 Pacote Macarrão tipo aletria de semolina e 
vitaminas, miúdo para sopas. 
Embalagem: pacotes de 500g. 

 R$     3,81   R$       190,25  

55 500 Pacote Macarrão tipo cabelo de anjo. 
Ingredientes: Sêmola ou farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, ovos, corantes naturais urucum 
e/ou cúrcuma. Umidade máxima de 
13%. Embalagem com dizeres de 
rotulagem, contendo informações dos 
ingredientes, composição nutricional, 
data de fabricação e prazo de validade 
de no mínimo, seis meses, de acordo 
com a resolução 12/78 da CNNPA. 
Embalagem primária: Saco de 
polipropileno, termossoldado. Data de 
Fabricação: Máximo de 30 dias 
anteriores ao ato da entrega. 
Embalagem: pacotes de 500g. 

 R$     4,35   R$   2.172,50  



 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO 

ESTADO DE SANTA CATARINA  

 

 

Endereço: Av. Major Generoso, 19 – Centro – Bom Retiro – SC  
Fone: 49 3277-0183 
E-mail: compras@bomretiro.sc.gov.br / licitacoespmbr@gmail.com  

56 150 Pacote Macarrão tipo espaguete de semolina 
e vitaminas. Prazo validade: mínima 6 
meses.  Embalagem: pacotes de 1kg. 

 R$     4,37   R$       655,00  

57 1000 Pacote Macarrão tipo parafuso: curto, 
contendo sêmola ou farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
ovos, corantes naturais urucum e/ou 
cúrcuma. Não deverá apresentar 
sujidade, bolor, manchas ou 
fragilidade à pressão dos dedos. 
Embalagem com dizeres de 
rotulagem, contendo informações dos 
ingredientes, composição nutricional, 
data de fabricação e prazo de validade 
de no mínimo, seis meses, de acordo 
com a resolução 12/78 da cnnpa. 
Embalagem primária: Sacos de 
polipropileno, termossoldado. Data de 
Fabricação: Máximo de 30 dias 
anteriores ao ato da entrega. 
Embalagem: pacotes de 1kg. 

 R$     3,64   R$   3.635,00  

58 100 Unid. Manteiga extra sem sal. Embalagem: 
pacotes de 200g. 

 R$     7,12   R$       712,33  

59 300 Unid. Margarina com sal com 80% de 
lipídeos. Embalagem: pote de 500g. 

 R$     5,80   R$   1.738,50  

60 1000 Unid.  Margarina sem sal. Produto 
industrializado, gorduroso em emulsão 
estável; a base de óleos vegetais 
líquidos e interesterificados, com 0% 
de gorduras trans., podendo conter 
leite em pó desnatado e/ou soro de 
leite em pó, enriquecidos de vitaminas, 
não adicionada de sal. Apresentação, 
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares 
e deverão estar isentos de ranço e de 
bolores. Embalagem primária com 
identificação do produto, especificação 
dos ingredientes, informação 
nutricional, marca do fabricante e 
informações do mesmo, prazo de 
validade, peso líquido e rotulagem de 
acordo com a legislação. Embalagem 
em pote de polietileno, leitoso e 
resistente, apresentando vedação 

 R$     4,41   R$   4.405,00  
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adequada. Deve constar na 
embalagem: “0% gordura trans.”. O 
produto deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da 
data de entrega, com registro no 
ministério da agricultura, SIF/DIPOA. 
Embalagem: pote de 500g. 

61 350 Pacote Milho para Pipoca: Grupo Duro, 
Classe Amarelo, Tipo 1. Portaria n° 
854 de 08/11/76. Embalagem primária: 
Sacos de polietileno atóxico, 
transparente resistente, 
termossoldado. Data de Fabricação: 
Máximo de 30 dias anteriores ao ato 
da entrega. Embalagem: pacotes de 
500g. 

 R$     3,32   R$   1.161,13  

62 200 Unid.  Milho verde em conserva, porção 
pequena, simples, inteiro, imerso em 
líquido, tamanho e coloração 
uniformes, sendo considerado como 
peso liquido o produto drenado e suas 
condições deverão estar de acordo 
com a portaria 272 de 22/09/2005 e 
suas alterações posteriores. 
Embalagem: pacotes de 200g. 

 R$     1,86   R$       371,33  

63 300 Unid. Mistura para mingau de arroz: 
Alimento de preparo instantâneo, para 
alimentação infantil rico em vitaminas 
ferro e ácido fólico. Prazo validade: 
mínima 12 meses. Data de fabricação: 
máximo 30 dias. Embalagem: pacotes 
de no mínimo 200g. 

 R$     6,94   R$   2.082,00  

64 300 Unid. Mistura para mingau de aveia. 
Alimento de preparo instantâneo, para 
alimentação infantil rico em vitaminas 
ferro e ácido fólico. Prazo validade: 
mínima 12 meses. Data de fabricação: 
máximo 30 dias. Embalagem: pacotes 
de no mínimo 200g. 

 R$     6,86   R$   2.058,00  
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65 300 Unid. Mistura para mingau de milho. 
Alimento de preparo instantâneo, para 
alimentação infantil rico em vitaminas 
ferro e ácido fólico. Prazo validade: 
mínima 12 meses. Data de fabricação: 
máximo 30 dias. Embalagem: pacotes 
de no mínimo 200g. 

 R$     6,89   R$   2.065,50  

66 500 Pote Nata (creme de leite pasteurizado), 
com teor de gordura de no máximo 
45%. Prazo de validade: no mínimo 2 
meses.  Embalagem: pote de 300g. 

 R$     6,62   R$   3.308,33  

67 2000 Unid. Óleo de soja refinado, 100% natural. 
Embalagem: garrafas PET, 
padronizadas. Deve constar na 
embalagem: “ALIMENTO NÃO 
TRANSGENICO”. Prazo validade: 
mínima 10 meses. Data de fabricação: 
máximo 30 dias anteriores a data de 
entrega. Embalagem: litros de no 
mínimo 900ml. 

 R$     3,76   R$   7.528,00  

68 1000 Pacote Orégano desidratado. (Erva 
aromática). Constituído de folhas 
acompanhadas ou não de pequenas 
unidades florais, sãs, secas e limpas, 
acondicionado em saco de polietileno, 
íntegro, atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo A embalagem 
deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, 
número do lote, data de fabricação, 
validade, quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da 
data de entrega na unidade 
requisitante. De acordo com a Rdc 
n°276/2005. Embalagem: pacotes de 
no mínimo 10g. 

 R$     1,93   R$   1.927,50  
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69 2500 Dúzia  Ovos de galinha: vermelho, fresco, tipo 
grande, pesando no mínimo 55g por 
unidade, conforme Decreto Lei 3748 
de 12/07/93, artigo 687. Proveniente 
de avicultor com inspeção oficial, 
devendo atender às exigências do 
Regulamento interno de inspeção de 
Produtos de Origem Animal- 
RISPOA/MA Resolução n° 05 de 
05/7/91 - CIPOA/MA. Data de 
fabricação de, no máximo, 30 (trinta) 
dias no ato da entrega. Embalagem: 
Descartável, fechada, com capacidade 
para 01 dúzia, 

 R$     5,71   R$ 14.275,00  

70 1000 Pacote Polvilho azedo: produto amiláceo 
extraído da mandioca (Manihot 
utilíssima). Acidez em ml de solução 
N%v/p máximo 5. Prazo validade: 
mínima 10 meses. Data de fabricação: 
máximo 30 dias anteriores a data de 
entrega. Embalagem: pacote de no 
mínimo 1kg. 

 R$     4,67   R$   4.673,33  

71 200 Pacote Polvilho doce: produto amiláceo 
extraído da mandioca (Manihot 
utilissima). Acidez em ml de solução 
N%v/p máximo 1. Prazo validade: 
mínima 10 meses. Data de fabricação: 
máximo 30 dias anteriores a data de 
entrega. Embalagem: pacote de no 
mínimo 500g. 

 R$     3,88   R$       776,67  

72 100 Pacote Presunto pr -cozido – A carne deve 
ser firme e úmida, mas não molhada. 
A gordura deve ser branca a castanho-
claro, sem manchas amarelas ou 
verdes. A embalagem do produto deve 
conter registro da data de fabricação, 
peso e validade estampada no rótulo. 
Produto deve vir fatiado. Embalagem: 
pacote de no mínimo 1kg. 

 R$   20,88   R$   2.087,67  
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73 100 Pacote Queijo Mussarela – Produto deve 
conter cheiro e sabor de leite, porém 
ligeiramente ácidos, textura firme e 
sem buracos. A embalagem do 
produto deve ter o Selo do Serviço de 
Inspeção Federal (S.I.F.), conter 
registro da data de fabricação, peso e 
validade estampada no rótulo da 
embalagem. Produto deve vir fatiado. 
Embalagem: pacote de no mínimo 
1kg. 

 R$   23,66   R$   2.365,75  

74 100 Pacote Sagu: produto amiláceo preparado, a 
partir de outros amidos ou féculas. 
Não deverá apresentar misturas, 
resíduos, impurezas, odor forte e 
intenso não característico e coloração 
anormal. Embalagem primária com 
identificação do produto, especificação 
dos ingredientes, informação 
nutricional, marca do fabricante e 
informações do mesmo, prazo de 
validade, peso líquido e rotulagem de 
acordo com a legislação. Sacos. 
Pacotes de polietileno transparente ou 
leitoso, termossoldado. Data de 
Fabricação: Máximo de 30 dias 
anteriores ao ato da entrega. 
Embalagem: pacote de no mínimo 
500g. 

 R$     3,73   R$       373,00  

75 600 Pacote Sal Refinado Iodado. Não deve 
apresentar sujidade e misturas 
inadequadas. Umidade máxima de 
0,2%. Embalagem primária: Sacos de 
polietileno transparente, 
termossoldado. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação e procedência, número 
do lote data de fabricação, quantidade 
do produto, número de registro. 
Deverá apresentar validade mínima de 
6 (seis) meses a partir da data de 
entrega. Resolução RDC nº 130, de 26 
de maio de 2003. Data de Fabricação: 
Máximo 30 dias anteriores ao ato da 

 R$     1,54   R$       925,20  
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entrega. Embalagem: pacote de no 
mínimo 1kg. 

76 200 Pacote Salsic a: ingredientes: carne de frango 
e de bovina, carne mecanicamente 
separada de aves, pele de frango, 
proteína te turizada de so a,  arope de 
glicose, lactato de s dio, água, 
regulador de acidez, sal, f cula de 
mandioca, açúcar, especiarias, 
polifosfato de s dio, estabilizante 
eritorbato de s dio, conservante 
isoascorbato de sódio, antioxidante, 
corante natural carmim de cochonilha. 
Não contem glúten. O produto deverá 
estar acondicionado em embalagens 
de plástico de polietileno. Deverão 
constar na embalagem a data de 
embalagem/validade, selo da indústria, 
identificação do produto, peso, sif, 
marcas e carimbos oficiais de acordo 
com as portarias do ministério da 
agricultura e vigilância sanitária. 
Embalagem: pacote de no mínimo 
2kg. 

 R$   13,38   R$   2.676,50  

77 600 Unid. Suco de abacaxi, industrializado, 
concentrado e pasteurizado. Diluição 
mínima para 2 litros. Prazo de 
validade: mínimo 12 meses. Data de 
fabricação: máximo 30 dias. 
Embalagem: litro de no mínimo 500ml. 

 R$     8,18   R$   4.908,00  

78 600 Unid. Suco de maracujá, industrializado, 
concentrado e pasteurizado. Diluição 
mínima para 2 litros. Prazo de 
validade: mínimo 12 meses. Data de 
fabricação: máximo 30 dias. 
Embalagem: litro de no mínimo 500ml. 

 R$     8,18   R$   4.908,00  

79 600 Unid. Suco de uva, industrializado, 
concentrado e pasteurizado. Diluição 
mínima para 2 litros. Prazo de 
validade: mínimo 12 meses. Data de 
fabricação: máximo 30 dias. 
Embalagem: litro de no mínimo 500ml. 

 R$     8,18   R$   4.908,00  

80 50 Caixa  Suco em pó, nos sabores de uva,  R$     7,99   R$       399,50  
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pêssego, maracujá, laranja, limão. 
Prazo de validade: mínimo 12 meses. 
Embalagem: caixa com 15 pct de 25g. 

81 500 Unid. Vinagre de álcool.  Produto obtido pela 
fermentação acética de uma mistura 
hidro alcoólica originária do álcool 
etílico potável, isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos e minerais 
estranhos, livre de sujidades, material 
terroso e detritos de animais e 
vegetais. Embalagem: deve estar 
intacta, acondicionada em garrafas 
plásticas, padronizadas. Prazo de 
validade: mínimo 8 meses.  
Embalagem: litro de no mínimo 1lt. 

 R$     1,58   R$       787,50  

R$ 476.269,20 
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ANEXO II  

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2019 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 
 

À 

 

 

Prefeitura Municipal de Bom Retiro/SC 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

 

Pelo presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no inciso VI do 

artigo 4º da Lei Federal nº 10.520 de 17.07.2002, sob as penalidades cabíveis, que 

cumpriremos plenamente o requisito de habilitação exigidos neste Edital. 

Local e data 

 

 

_______________________________________ 

(Empresa e assinatura do representante legal) 
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ANEXO III  

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2019  

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES 

 

 
À 

 

Prefeitura Municipal de Bom Retiro/SC 

 

A (nome da empresa licitante), por seu representante legal, infra signatário declara, sob 

pena de rescisão do futuro contrato a ser firmado, caso lhe seja adjudicado à licitação em 

epígrafe, que para os devidos fins requeridos no inciso XXXIII, do art. 7 da Constituição 

Federal, consoante o que se estabelece no art. 1º, da Lei n 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

que não tem em seus quadros de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, bem como não emprega menores de 16 anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 anos, situação permitida pela Constituição Federal. 

 

Data:______________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

(Nome e assinatura do Responsável Legal da licitante) 
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ANEXO IV 

  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2019  

 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
O MUNICIPIO DE BOM RETIRO/SC, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 82.777.343/0001-21, com sede nesta cidade, na Avenida Major 
Generoso, 19, Centro, Bom Retiro, CEP 88680-000, doravante denominado simplesmente 
MUNICIPIO, neste ato representada pelo Sr. Prefeito Municipal, EVERALDO CAPISTRANO 
DA CUNHA, nos termos Lei Federal nº 8666/93, de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº 
48/2019, Processo nº 74/2019, Homologada em xx/ xx/2020, RESOLVE registrar os valores 
oferecidos para Aquisição de gêneros alimentícios, para atender a demanda das Secretarias 
e Fundos municipais, pelo período de 12 meses, tendo sido, os referidos valores, oferecidos 
pelas empresas cujas propostas foram classificadas no certame. As empresas participantes 
foram: 
 

Empresa Representante CPF/CNPJ 
   
 
1 – DO OBJETO 
1.1. Aquisição de gêneros alimentícios, para atender a demanda das Secretarias e Fundos 
municipais. 
 
2 – DA VIGÊNCIA E DO PREÇO 
2.1. A validade será de 12 meses, contados a partir da data de publicação desta Ata, 
podendo ser prorrogada por até 60 meses, em alguns casos, conforme art. 57, inciso II, da 
Lei 8.666/93.  
2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município não será 
obrigado a contratar o objeto referido no item 1.1. exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que 
caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a 
Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à 
detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 
2.3. Pelo fornecimento do objeto ora contratado, será pago ao fornecedor registrado o valor 
total de ........................, conforme tabela em anexo. 
 

Item Quant. Unid.  Descrição Valor unit. Valor total 
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3 – DO FORNECIMENTO 

3.1. Os fornecedores sempre que solicitado deverão apresentar laudo técnico dos produtos 
ou serviços, de acordo com o estabelecido na licitação, podendo ser solicitado AMOSTRA 
de produtos que acharem pertinente. 
3.2 A licitante vencedora deverá comprovar, no momento da entrega do material ou da 
prestação dos serviços, a identidade e a qualidade de cada produto ou serviço, se solicitado. 
3.3 Todos os itens deverão atender, rigorosamente, as especificações constantes da 
proposta. A entrega fora das especificações implicará na recusa por parte da Secretaria 
Municipal, que os colocará à disposição da contratada para substituição, às suas expensas, 
no prazo de 05 (cinco) dias corridos.  
3.4. O objeto desta licitação deverá ser entregue no endereço da respectiva secretaria 
solicitante a compra, sob pena de sanções administrativas, no horário das 8h às 12h das 
13:30h às 17:30h, conforme endereços abaixo: 
 
Gabinete do Prefeito Av. Major Generoso, 19 - Centro 
Secretaria Municipal de Administração e Fazenda Av. Major Generoso, 19 - Centro 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte Av. 24 de Outubro, 145 - Centro 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente Rua Frontino Vieira de Souza, 30 

- Centro 
Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços 
Urbanos 

Av. Henrique Eduardo Boell, 925 
– Bela Vista 

Secretaria Municipal de Industria, Comercio e Turismo Av 24 de Outubro, (Jardim) - 
Centro 

Fundo de Reequipamento dos Bombeiros Militares Av. Henrique Eduardo Boell, 255 
– Centro  

Fundo Municipal de Saúde Av. Major Generoso, 227 - Centro 
Fundo Municipal de Assistência Social  Av. Major Generoso, 227, Fundos 

– Centro 
 

3.5. Prazo de entrega dos produtos: deverá ser de 05 dias úteis, contados a partir do 
recebimento pelo fornecedor do pedido de fornecimento. Caso a empresa não possa 
entregar os produtos ou fornecer o serviço dentro do prazo exigido, deverá emitir uma ordem 
de estorno para o Setor de Licitações, solicitando o estorno de determinado produto, ou 
documento justificando a falta do mesmo ou o atraso da entrega. Se a empresa não se 
manifestar, estará sujeito as penalidades previstas. 



 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO 

ESTADO DE SANTA CATARINA  

 

 

Endereço: Av. Major Generoso, 19 – Centro – Bom Retiro – SC  
Fone: 49 3277-0183 
E-mail: compras@bomretiro.sc.gov.br / licitacoespmbr@gmail.com  

3.6. Quando houver no pedido de fornecimento mais de uma fonte de recursos, deverá ser 
emitida uma nota fiscal para cada nota de empenho, respectivamente. 
3.7. Na Nota Fiscal deverá constar o nome da respectiva Secretaria, o endereço, CNPJ 
respectivo, número do Processo, da Nota de Empenho ou Autorização de 
Fornecimento, o número da agência e da conta corrente da empresa, e nos casos de 
serviços para veículos da Frota Municipal, a placa do respectivo veículo, para a 
efetivação do pagamento. 
3.8. O recebimento e a conferência serão efetuados por funcionário designado da secretaria 
responsável, nos termos do artigo 73, inciso II, da Lei Federal n.º 8666/93. Poderá a 
Secretaria Municipal recusar os produtos ou serviços que não satisfaçam as especificações 
ou apresentem qualquer vício comunicado o fato ao fornecedor e glosando o correspondente 
valor. 
3.9. A Administração fica facultado adquirir a quantidade total solicitada no objeto, sendo lhe 
facultada adquirir apenas a quantidade necessária para os fins a que se destina, sem haver 
pedido mínimo exigido pelo fornecedor. 
 
4 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1. Efetuado o fornecimento e atendidos os requisitos, a empresa deverá encaminhar a 
Nota Fiscal para conferência da secretaria solicitante, e a Secretaria Municipal encaminhará 
a Nota Fiscal à Secretaria Municipal de Administração e Fazenda para o pagamento em até 
30 (trinta) dias, obedecida a ordem cronológica de sua exigibilidade. No caso de entrega 
parcial de itens, o pagamento será efetuado somente quando houver a liquidação total do 
empenho. 
4.2. Os pagamentos serão realizados apenas via transferência bancária ou cheque, e a 
contratada deverá fornecer nº de conta corrente, preferencialmente, em agência do 
Banco do Brasil para pagamentos devidos.  
4.3. Dotação orçamentária: As despesas decorrentes da presente Ata serão efetuadas à 
conta dos recursos financeiros apresentados nos documentos equivalentes ao Contrato, 
conforme preconiza o art. 62 da Lei nº 8.666/93. 
4.4. Município não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à 
legislação trabalhista, tributárias ou securitárias decorrentes da execução do presente 
contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à Contratada. 
 
5 – PENALIDADES 

5.1 A recusa do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo 
estabelecido pelo CONTRATANTE, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total da 
Ata caracterizam descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das 
seguintes sanções pelo CONTRATANTE: 
5.1.1 advertência 
5.1.2 multa, 
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5.1.3 10% (dez por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 
fornecimento não realizado; 
5.1.4 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne 
impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das 
especificações contratadas; 
5.1.5 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, de acordo com os prazos estabelecidos no art. 87 da Lei nº 8.666/93 
5.1.6 declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração de acordo com 
os prazos estabelecidos no art. 87 da Lei nº 8.666/93 
5.2 São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das 
obrigações contratuais: 
5.2.1 não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra prevista 
em contrato ou instrumento equivalente; 
5.2.2 retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço ou 
de suas parcelas; 
5.2.3 paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia 
comunicação à Administração Pública Municipal; 
5.2.4 entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para 
o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse; 
5.2.5 alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; 
5.2.6 prestação de serviço de baixa qualidade. 
5.3 A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas no 
item 6.1. 
5.4 A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos eventualmente 
devidos pela CONTRATADA. 
5.5 As sanções relacionadas nos itens 6.1.3 e 6.1.4 também poderão ser aplicadas àquele 
que: 
5.5.1 deixar de apresentar documentação exigida para o certame; 
5.5.2 apresentar declaração ou documentação falsa; 
5.5.3 ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação; 
5.5.4 não mantiver a proposta; 
5.5.5 falhar ou fraudar a execução do futuro contrato; 
5.5.6 comportar-se de modo inidôneo; 
5.5.7 cometer fraude fiscal. 
 
6 – DO FORO 

6.1 Fica eleito o foro da Comarca de Bom Retiro/SC para quaisquer questões oriundas ou 
relativas à aplicação desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa. E, por estarem 



 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO 

ESTADO DE SANTA CATARINA  

 

 

Endereço: Av. Major Generoso, 19 – Centro – Bom Retiro – SC  
Fone: 49 3277-0183 
E-mail: compras@bomretiro.sc.gov.br / licitacoespmbr@gmail.com  

as partes justas e de pleno acordo no que se refere aos termos da presente Ata de Registros 
de Preços, firmam o mesmo em 02 (duas) vias de igual teor e validade. 

 

 

BOM RETIRO/SC .... de ...............de 2020. 

 

Contratante 

 

Contratada 


